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20-year history of agricultural policy in the development  
of farming in Ukraine

20 lat historii polityki rolnej na tle rozwoju rolnictwa 
na Ukrainie 

Vasyl Gorovyi1, Liliya Prudivus2 
1 National University of Life and Environmental Sciences, Kiev, Ukraine, 
2 Institute of Agrarian Economis, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Kiev, 
Ukraine 

Abstract. The study discusses the tendencies in the development of agriculture in 
Ukraine over the past twenty years, describes the position and function of small and 
medium enterprises in the agricultural structure of the country, and presents the pol-
icy aimed at providing public financial support from the state budget. Since the 1980s, 
farms have become an essential part of the Ukrainian economy, however, their further 
development requires substantial government support and a well-founded government’s 
agricultural policy. At present, farms constitute a growing form of business in agriculture. 
The increase in the number of farms and their development contribute to creating jobs 
in rural areas, preserving the traditions and culture of the Ukrainian people, and solving 
the social problems of the countryside. Both the state government and local govern-
ments allocate funds for farm support when creating annual budgets. The state support 
for small and medium enterprises includes also financial, information and consulting 
support; promotion of innovation, science and industrial production; support for export 
activities; and support for training, retraining and improving qualifications of the man-
agerial staff and personnel. The key to the effectiveness of the state support for farms in 
Ukraine and their development is to provide an efficient agricultural policy and ensure 
its implementation by state authorities. The essential factor for the further development 
of small and medium enterprises in rural areas is the government’s decision to support 
them through cooperation and integration. 

Key words: farming • small and medium enterprises • agricultural businesses • financial 
support • government support • government agricultural policy 
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Streszczenie. W pracy przedstawiono tendencje rozwoju rolnictwa na Ukrainie w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat, miejsce i rolę małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze 
rolnej kraju, a także politykę mającą na celu zapewnienie publicznego wsparcia finanso-
wego z budżetu państwa. Od lat 80. XX wieku gospodarstwa rolne stały się nieodłączną 
częścią gospodarki Ukrainy, jednak ich dalszy rozwój wymaga poważnego wsparcia i od-
powiedniej polityki rolnej rządu. Obecnie stanowią one rozwijającą się formę działalno-
ści gospodarczej w rolnictwie. Wzrost liczby gospodarstw rolnych i ich rozwój przyczynia 
się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zachowywania tradycji 
i kultury narodu ukraińskiego, jak również rozwiązywania problemów społecznych na 
wsi. Rząd Ukrainy oraz samorządy lokalne w corocznych budżetach uwzględniają środki 
na wsparcie rolników. Wsparcie państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw obej-
muje pomoc finansową, informacyjną i doradczą, promocję innowacji, nauki i produkcji 
przemysłowej, wspieranie działalności eksportowej, a także pomoc w zakresie szkolenia, 
przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej oraz personelu. 
Kluczem do skutecznego wspierania przez państwo gospodarstw rolnych na Ukrainie 
i zagwarantowania ich rozwoju jest zapewnienie właściwej polityki rolnej i jej wdrażanie 
przez władze państwowe. Czynnikiem istotnym dla dalszego rozwoju małych i średnich 
gospodarstw na obszarach wiejskich jest decyzja rządu w kwestii wsparcia w ramach 
współpracy i integracji. 

Słowa kluczowe: rolnictwo • małe i średnie przedsiębiorstwa • przedsiębiorstwa rolne • 
wsparcie finansowe • wsparcie rządowe • polityka rolna rządu 

Introduction 

The purpose of this study is to investigate the 20-year history of farming in Ukraine, 
identifying the main problems in ensuring its financial support and shaping the state 
agricultural policy aimed at the development of small forms of businesses, including 
farms. 

The process of setting the development of farms in Ukraine and increasing the 
efficiency of their functioning has been so far studied by many authors, among them 
the co-author of the present paper (Gorovyi 2007, 2012). This issue, however, requires 
a further thorough research considering the fact that farms form an important com - 
ponent of the present agricultural economy of Ukraine, and a policy for their support 
from public funds is necessary. The development of the agricultural sector contributes 
to the material well-being of the population, the strengthening of economic and food 
security, and an increase in the export potential of the country. 

In the early 1980s, collective forms of farming (on state-owned land) prevailed in 
Ukraine, with the cultivation of household plots as a form of private family farming 
being also popular. Over twenty years later, as a result of market reforms, private farms 
have become an integral part of the agrarian economy. However, their further devel-
opment requires substantial government support and a well-founded government’s 
agricultural policy. 

Vasyl Gorovyi, Liliya Prudivus
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Material and methods 

The economic and statistical analysis presented in the study covered the territory of 
Ukraine in the period 1990–2010 and used source materials coming from state reports 
and documents prepared by the State Statistics Service of Ukraine. The legal frame-
work for the analysis was set by the Acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, published 
in the official bulletin of that organ (BVRU). The materials describing qualitative issues 
originated mainly from the available literature on the subject. 

The analysis was conducted employing a descriptive method and an induction-
-deduction method. The results were presented with the use of graphs, tables and 
descriptive techniques. 

Results 

According to the estimates by the State Statistics Committee, in the year 2011, the 
share of agriculture (including hunting and forestry) in the total gross value added of 
all industries in Ukraine was 9.6% (8.7% in 2010). 

In the market conditions, attracting investment and innovation resources consti-
tutes one of the main factors determining the development of production for the 
enterprises of the agrarian sector of Ukraine. In 2011, business entities operating in 
agriculture, hunting and forestry invested 2.3 million USD from all funding sources. 
Their investment in fixed capital was 32.0% higher than in 2010, and accounted for 
7.7% of the total national investment in fixed capital (7.2% in 2010). The state budget 
used 39.6 million USD, which is 1.7% of the fixed investment in these activities. It 
should be noted that a significant proportion of the investment in agriculture, hunting 
and forestry (71.0%) was made in crop production. 

As of 31 December 2011, the level of foreign direct investment in agriculture, 
hunting and forestry enterprises has reached 813.4 million USD (cumulative from the 
beginning of the investment), constituting 1.6% of the total foreign direct investment 
in Ukraine. 

In 2011, a total of 56 thousand agricultural enterprises representing various 
organisational forms of management (of which 73.9% farms, 13.8% partnerships, 
7.4% private enterprises, 1.6% cooperatives, 0.6% state-owned enterprises, 2.7% 
other forms) operated on the territory of Ukraine. These companies concentrated 
21.6 million hectares of agricultural land (SSSU 2012a). 

According to the Economic Code of Ukraine (BVRU 2003a), “small businesses” are 
individuals or legal entities, defined as follows: 
– “Individuals” are registered entrepreneurs with the average number of employ-

ees during the reporting period (calendar year) not exceeding 50 persons and the 
annual income from any activity not exceeding the equivalent of 10 million EUR 
defined by the average annual exchange rate set by the National Bank of Ukraine; 

– “Legal entities” are entities of any organisational form and ownership with the 
average number of employees during the reporting period (calendar year) not ex-
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ceeding 50 persons and the annual income from any activity not exceeding the 
equivalent of 10 million EUR defined by the average annual exchange rate set by 
the National Bank of Ukraine (BVRU 2003a). 

As of 1 January 2012, farms are the most common organisational form of agricultu-
ral activity in Ukraine and take up 20.1% of the country’s agricultural land. 

The legal, economic and social rules governing the establishment and operation 
of farms as a growing form of business enterprise in the agriculture of Ukraine are 
specified in the Law of Ukraine “On Farming” (BVRU 2003b). Under this law, a “farm” 
is a form of business created by a legal person who wanted to carry out agricultural 
commodity production and processing to sell it for profit, on the land granted to them 
for farming. 

The dynamics of the development of farms and the changes in the area of agri-
cultural land in their use are shown in Figures 1 and 2. It can be seen that both the 
number of farms and the area of agricultural land in their use have sharply increased 
over the years 1990–1995 or 1995–2004, respectively, and tended to slightly decrease 
in recent years. 

Vasyl Gorovyi, Liliya Prudivus
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As of 1 January 2012, an area of 4.3 million hectares of farmland (of which 4.2 
million hectares of arable land) was in the ownership and use of almost 41 thousand 
farms. The average size of a farm holding in 2011 was 106.1 hectares (of which 103.1 
hectares of arable land), i.e. 2.8 hectares more than in 2010. This increase was due 
to the merging of farms and the lease of land. As of November 2011, the leased land 
accounted for 80.8% of the total area of land used by the farms (SSSU 2012a, b). 

As of 1 January 2011, there were 4304 farms (9.6%) with no agricultural land, 1779 
farms with more than 500 hectares, and 58 farms with over 4000 hectares in Ukraine 
(SSSU 2011). The structure of farms by area of agricultural land that they utilise is 
shown in Figure 3. Most farms are small and have up to 50 hectares of agricultural 
land in their use. Along with this, there are farms that use more than 1000 hectares of 
agricultural land. 

0

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

14 000

<
1

.0

N
u

m
b

e
r

o
f

fa
rm

s

1
.1

–
3

.0

3
.1

–
5

.0

5
.1

–
1

0
.0

1
0

.1
–

2
0

.0

2
0

.1
–

5
0

.0

5
0

.1
–

1
0

0
.0

1
0

0
.1

–
5

0
0

. 0

5
0

0
.1

–
1

0
0

0
. 0

1
0

0
0

.1
–

2
0

0
0

. 0

2
0

0
0

.1
–

3
0

0
0

. 0

3
0

0
0

.1
–

4
0

0
0

. 0

>
4

0
0

0
. 0

Area of agricultural land per farm (ha)

341

2375
2743

3774

4561

12 973

4074
4542

1013
584

128 54 58

Fig. 3. Structure of farms by area of agricultural land per farm

As of 1 January 2011, farms accounted for 7.2% of the gross production of crops in 
the country and only for 1.8% of the gross animal production. In 1995, however, the 
figures were much lower: 0.9% and 0.3%, respectively (Table 1). It should be noted that 
55% of the Ukrainian gross agricultural production of 2010 was provided by individual 
peasant households, whose share in 1990 was 30.5% (SSSU 2011). 

Farms constitute a growing form of business in agriculture. The increasing number 
of farms and their development promote the revitalisation of villages, the preservation 
of the traditions and culture of Ukrainian people, and the creation of jobs in rural 
areas, and play an important role in solving social problems in the countryside. 
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In 2010, farms had a total workforce of 98.4 thousand, among them 57.7 thousand 
hired workers (or ca. 9% of 665 thousand people employed in agriculture, hunting and 
forestry). Their number increased by 27.3% compared to 2000. In the same year 2010, the 
profitability of large and medium agricultural enterprises was 21.1%, and that of farms 
amounted to 32.4% (Table 2), indicating the effectiveness of the latter form of farming. 

In line with the Law of Ukraine “On Farming” (BVRU 2003b), newly-established 
farms during the first three years (or five years in localities with an insufficient number 
of people to hire) after its creation, farms with a separate farmer’s estate, farms that 
conduct economic activity and are situated in mountain localities in woodland areas, 
identified in the established order by the Act of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
and some other categories of farms are allowed to receive support from the state and 
local budgets, including the Ukrainian State Fund for farmers (hereinafter referred to 
as Ukrstatefund), which is a state budget institution that serves the implementation 
of state policy on the financial support for the formation and development of farms. 

The Cabinet of Ministers of Ukraine annually ensures funds to support farmers in 
the state budget, and executive agencies and local governments do the same in the 
draft local budgets. 

The Ukrstatefund was established in 1992, and then provided farmers with 
equipment and loans through a competition. Since 2002, when the procedure of the 
Utilisation of the State Budget Resources was changed, the financial and credit support 
for farmers has been carried out through the partial reimbursement of bank loans and 
the provision of guarantees for loans. The aid has been given in the form of medium-
-term loans for production purposes as well as for processing and marketing. 

In 2004, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the procedure of the 
Utilisation of the State Budget Resources allocated for farmers’ support (BVRU 2004a). 
Later on, this document was amended annually until 2012. The procedure has evolved 
over the past five years, and has appeared to limit the amount of loans per farm and 
the reimbursement of interest for newly-established farms.

At present, the financial support as a non-repayable aid is offered on a competitive 
basis to newly-established farms, farms with a separate farmer’s estate, and farms that 
conduct economic activity and are situated in mountain localities in woodlands areas 
within a fiscal year to cover (partially or fully) not more than two types of costs asso-
ciated with the following activities: 
1) allotment of land for farming, 
2) payment of interest on bank loans (according to the interest rate of the National 

Bank, which is in force on the date of the accrual of interest on loans), 
3) purchase of a tractor, combine or truck (of domestic production or foreign origin if 

not produced in Ukraine), according to the list approved by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, subject to the further use by the farm for at least three years from the 
state registration – 30% (without VAT), but not more than 200 thousand USD for 
vehicles, 

4) construction and reconstruction of a livestock farm (including the preparation of 
project estimates) – 30% (without VAT), but not more than 200 thousand USD for 
a built or renovated facility, 
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5) making insurance payments on contracts of compulsory insurance, the types of 
which are defined in paragraphs 11 and 30 of Article 7 of the Law of Ukraine “On 
Insurance” – not more than 50%, 

6) training, retraining and skills upgrading for farmers, 
7) expansion of research on the issues concerning agricultural production, and pub-

lication of guidelines on the use of the resulting scientific and technical achieve-
ments. 

The financial support as a repayable aid (guaranteeing the return of the budget 
resources) in an amount not exceeding 250 thousand UAH is provided on a competitive 
basis to the following entities: 
– newly-established farms, farms with a separate farmer’s estate, and farms that 

conduct economic activity and are situated in mountain localities in the territory 
of Polesie – for a period of three to five years, for the production, processing and 
marketing of products, and for the implementation of industrial activities, 

– other farmers – for up to five years, for the purchase of machinery or equipment, 
the renovation of working capital, the production and processing of agricultu-
ral products, the construction and reconstruction of production and non-pro-
duction premises, including a residential building (with total area not exceeding 
125 m2), the cultivation of perennial plants, the development of credit and ser-
vice cooperat ives, including the payment of equity contributions to mutual funds 
of agricultural service cooperatives formed by farmers themselves or together 
with members of private farms, as well as the irrigation and reclamation of land 
(BVRU 2004a). 

Since 2002, the state financial support to farmers through the Ukrstatefund has 
been given in the framework of the budget programme “Financial support for farmers”. 
During the year 2005, it was the budget programme “Credit farms”, and in 2009, also 
the budget programme “Credit farms at the expense of the Stabilisation Fund”. 

Altogether, according to the information of the State Treasury of Ukraine, in the 
year 2002, the financial support provided to farmers from the state budget on an 
irrevocable basis totalled 187 537.69 thousand UAH, and on a return basis, 279 215.3 
thousand UAH. The dynamics of the state budget financial support to farmers in 
Ukraine is shown in Figure 4. 

In addition, in line with the Law of Ukraine “On State Support of Agriculture in 
Ukraine” (BVRU 2004b), financial support is provided to agricultural businesses through 
a mechanism including the reduction of loans and the compensation of lease payments; 
the provision of subsidies to the producers of livestock to meet the level of the effective 
demand of Ukrainian consumers and to prevent the loss of the domestic producers of 
such products; the allocation of budget subsidies per unit of arable land; the partial 
refund of the cost of seeds of highly reproductive varieties of planted crops; the imple-
mentation of targeted state programmes to improve soil fertility and combat pests and 
diseases of agricultural plants and animals in contaminated areas; and others (Table 3). 

Until 2012, the legal basis of the state support provided to small businesses (regard-
less of the form of ownership) in order to overcome the crisis as early as possible and 
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create conditions for accelerating the introduction of market reforms in Ukraine 
was determined by the Law of Ukraine “On State Support of Small Business” dated 
19 October 2000, № 2063 -III. In 2012, the Parliament of Ukraine adopted the Law of 
Ukraine “On the Development and State Support of Small and Medium Enterprises in 
Ukraine” (BVRU 2012), which defines the legal and economic principles of the state 
policy support and the development of small and medium businesses. 

The objectives of state policies on small and medium enterprises (SMEs) in Ukraine 
are as follows: 1) creating favourable conditions for SMEs; 2) ensuring the develop-
ment of SMEs by creating a competitive environment and improving their competi-
tiveness; 3) stimulating the investment and innovation activities of SMEs; 4) facilita-
ting procedures to help SMEs in promoting the goods (or services) supplied by them 
and the results of intellectual activity on domestic and foreign markets; 5) providing 
employment by supporting the entrepreneurial initiative of citizens. 

Vasyl Gorovyi, Liliya Prudivus

Table 3. Government support to private farms (million UAH) 

Item 2008 2009 2010

Total government support 692.3 658.5 448.2

Government subsidies 469.5 111.3 93.4

– support for crop production 265.4 46.4 50.5

– development of animal production 78.2 17.9 7.8

– measures for reproduction of water living resources 0.0 0.0 0.1

– other types of government support 125.9 47.0 35.0

Support through value added tax 222.8 547.2 354.8

– support for crop production 151.3 517.3 302.5

– development of animal production 71.5 29.9 52.3

Fig. 4. Dynamics of the financial support to farmers from the state budget
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The main directions of state policy on the development of small and medium 
enterprises in Ukraine are: 1) improving and simplifying the accounting proce dures 
for tax purposes; 2) establishing a simplified system of taxation, accounting and 
reporting for small businesses in accordance with the criteria specified in tax legisla-
tion; 3) attracting small enterprises to the scientific, technical and socio-economic 
programmes of supplying products (services) for state and regional needs; 4) provid-
ing state financial support for SMEs through the implementation of government 
credit guarantees for loan programmes, partial compensation of interest rates on 
loans, etc.; 5) promoting the development of infrastructure for the support of SMEs; 
6) guaranteeing the rights of SMEs in the performance of the state supervision 
(control) of economic activity; 7) simplifying the licensing procedures, the practices 
of state supervision (control), and the procedures for obtaining permits by SMEs, and 
reducing the duration of such procedures; 8) organising the training, retraining and 
skills development of staff for SMEs; 9) implementing mechanisms for promoting 
and stimulating the use of new technologies by SMEs, and increasing the quality of 
manufacturing technologies. 

The arrangement of government support is set in special programmes drawn up 
and implemented by an institution authorised to deal with the development of small 
and medium enterprises, with the participation of other central executive powers and 
public organisations representing the interests of small and medium businesses. The 
government support programmes are approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine 
in the established law. 

The main varieties of financial support from the state are: 1) the partial compen-
sation of interest rates on loans granted for projects set up by small and medium 
enterprises; 2) the partial compensation of leasing payments, factoring payments, 
and payments for the use of warranties; 3) the provision of guarantees and sureties 
on credits to SMEs; 4) the provision of credits, including micro-credits to start and 
run own business; 5) loans for the purchase and implementation of new technologies; 
6) the compensation of costs for the development of cooperation between SMEs and 
large enterprises; 7) financial support for the implementation of energy-saving and 
clean technologies; 8) other forms of state financial support not prohibited by law. 

The state assists also small and medium enterprises in innovation, science and 
industrial production, by: 1) providing financial support for infrastructure, including 
business incubators, innovative business incubators, science and technology centres, 
technology-transfer centres; 2) promoting the development of venture businesses; 
3) creating systems of economic incentives to the economic development based on 
technological innovation; 4) transferring the research output obtained using budget 
funds into production; 5) creating conditions for SMEs to conclude subcontracts in 
the field of innovation and industrial production; 6) stimulating foreign investment 
and the development of mutually beneficial international cooperation in innovation; 
7) creating conditions for the extension of cooperation between SMEs and large 
enterprises. 

The state support for small and medium enterprises which carry out export activ-
ities can be lent by: 1) assisting in the promotion of domestic products (goods and 
services) on foreign markets, protecting intellectual property rights, and creating 
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favourable conditions for the Ukrainian participants of export activity; 2) cooperating 
with international organisations and foreign countries in the development of SMEs; 
3) developing infrastructure to help SMEs which support export activities by providing 
financial assistance (loans, guarantees, export insurances, partial compensation of 
interest rates on loans connected with export activities, partial coverage of the expen-
ses related to marketing activities on foreign markets, studying the events on external 
markets, finding partners, promoting products on new markets, participating in exhi-
bitions and trade fairs abroad, delegating experts to study the markets of foreign coun-
tries, training, retraining and skills upgrading for the staff of export departments); 
4) promoting participation in exhibitions and trade fairs abroad to display domestic 
products (including financial support), renting exhibition space, partially covering the 
costs related to the participation in exhibitions and trade fairs abroad; 5) supplying 
information about the potential for domestic SMEs abroad, and providing access to 
international information networks to search for business partners. 

The state support for small and medium enterprises in training, retraining 
and increasing the qualifications of management and staff can be done through: 
1)  creating and developing a network of business incubators; 2) developing and 
implementing educational programmes aimed at staff training, retraining and skills 
upgrading based on state educational standards; 3) creating conditions to improve 
the professional knowledge and business skills of experts from among socially vulne-
rable people; 4)  providing educational, methodological, scientific and technical 
assistance; 5) promoting participation in programmes of international experience 
exchange in order to introduce advanced technology and improve staff competence 
(BVRU 2004b). 

Conclusion 

As follows from the above analysis, the key to the effectiveness of state support for 
farms in Ukraine and their effective development is to provide an efficient agricultural 
policy and ensure its implementation by state authorities. The decisive factor for the 
further development of small and medium enterprises in rural areas is the govern-
ment’s decision to support them through cooperation and integration. 
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Powodziowe zarządzanie kryzysowe na przykładzie gmin 
Czernichów i Dobczyce 

Flood crisis management with an example 
of the Czernichów and Dobczyce districts 

Wioletta Knapik
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Streszczenie. W artykule podjęto problematykę zarządzania w warunkach destabi-
lizacji spowodowanej zagrożeniem powodziowym. Podkreślono znaczenie prawidło-
wego kierowania sytuacją kryzysową we współczesnych realiach życia społeczno-go-
spodarczego, zdominowanego poczuciem zagrożenia bezpieczeństwa. Na przykładzie 
gmin Czernichów i Dobczyce, położonych w województwie małopolskim i wchodzą-
cych w skład obszaru administrowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, scharakteryzowano zarządzanie kryzysowe w odniesieniu do zagrożenia 
powodziowego. Obie gminy cechują się rozdrobnioną gospodarką rolną i najwyższym 
stopniem zagrożenia powodziowego. Doświadczając powodzi, gminy borykały się z róż-
nymi problemami związanymi z tą naturalną katastrofą, a także wynikającymi z działań 
w ramach zarządzania kryzysowego. Na podstawie analizy wybranych aspektów tego 
zarządzania wysnuto wnioski dotyczące efektywności pracy służb odpowiedzialnych za 
realizację zadań prewencyjnych oraz działań podejmowanych w sytuacji zagrożenia po-
wodziowego. 

Słowa kluczowe: powodziowe zarządzanie kryzysowe • gmina • Czernichów • Dobczyce 

Abstract. This paper addresses the issues of management in the conditions of desta-
bilisation caused by flood threat. The focus is on the proper crisis management in the 
present conditions of socio-economic life engendering feelings of insecurity. Using the 
Czernichów and Dobczyce districts as an example, crisis management as related to flood 
threat was characterised. The districts are situated in the Małopolskie Voivodeship, in 
the area administered by The Regional Water Management Board in Krakow. Both of 
them have fragmented agrarian structure and face highest flood threat. When experi-
encing flood, they encountered various problems connected with this natural disaster, 
but also resulting from the activities within the framework of crisis management. Based 
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-Społeczny, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 
21; e-mail: w.knapik@ur.krakow.pl.
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on an analysis of chosen aspects of flood crisis management, conclusions were drawn 
about the effectiveness of the work of services charged with flood-prevention tasks and 
responsible for coordinating the activities in a flood-threat situation. 

Key words: flood crisis management • district • Czernichów • Dobczyce 

Wstęp 

Jak pokazują doświadczenia z okresów powodzi i podtopień nawiedzających Polskę 
w ostatnich kilku latach, nasz kraj ma jeszcze wiele do zrobienia w kwestii zarządzania 
kryzysem w sytuacji zagrożenia powodziowego. 

Kryzys to „...okres przełomowy, rozstrzygający, objawiający się zazwyczaj silnym 
pogorszeniem się sytuacji”1. Zarządzanie kryzysem, zwłaszcza tym spowodowanym 
przez czynniki naturalne (atmosferyczne czy środowiskowe), to temat w Polsce nadal 
nie do końca zgłębiony. Najbardziej eksplorowane jest zarządzanie ryzykiem w bizne-
sie, co zapewne ma bezpośredni związek z dążeniem przedsiębiorstw do osiągania 
wyników ekonomicznych. Ze społecznego punktu widzenia równie ważne są jednak 
interesy każdej jednostki wchodzącej w skład lokalnej społeczności, ponieważ to 
kondycja ekonomiczna poszczególnych gospodarstw domowych decyduje o jakości 
życia mieszkańców, a w konsekwencji wpływa na poziom kapitału społecznego danego 
regionu. Dlatego w obliczu obserwowanych zmian klimatu należy dokładniej przyjrzeć 
się ryzyku, jakie dla gospodarki i społeczeństwa niesie powódź czy podtopienie, oraz 
będącemu ich następstwem kryzysowi, nad którym trzeba będzie umiejętnie zapano-
wać poprzez sprawne zarządzanie. 

W artykule skupiono się na scharakteryzowaniu pojęcia ryzyka, które powiązano 
z kwestiami sytuacji kryzysowej i towarzyszącego jej zagrożenia. Przedstawiono istotę 
zarządzania kryzysowego, koncentrując się na jego fazach. Problematykę zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji zagrożenia powodziowego omówiono, opierając się na 
doświadczeniach gmin Czernichów i Dobczyce, położonych w województwie małopol-
skim. Gminy te są zaliczane do obszarów o rozdrobnionej gospodarce rolnej2. 

1  Słownik języka polskiego (2002), Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, s. 378. 
2  Typologia gospodarstw rolnych, funkcjonująca obecnie w Unii Europejskiej, a wprowadzona 

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1242 z dnia 8 grudnia 2008 r., wyróżnia 9 typów ogólnych, 
22 typy podstawowe i 62 typy szczegółowe takich gospodarstw (GUS 2012). Spośród kryte-
riów uwzględnionych w tej typologii, w artykule wzięto pod uwagę jedynie przeciętny areał 
użytków rolnych w gospodarstwie. Obszar województwa małopolskiego, gdzie znajdują się 
badane gminy, charakteryzuje się najmniejszą w Polsce średnią powierzchnią UR zarówno 
w gospodarstwach rolnych w ogóle (od powyżej 2,35 do 4,99 ha), jak i w gospodarstwach 
indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha UR (od powyżej 3,68 do 4,99 ha) (GUS 2012). 
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Materiał i metody 

Charakterystyka terenu badań 
Gmina Czernichów jest gminą wiejską zlokalizowaną w pobliżu aglomeracji krakow-
skiej, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. To gmina o malowni-
czym krajobrazie, usytuowana na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, posia-
dająca dwa parki krajobrazowe: Rudniański i Bielańsko-Tyniecki oraz rezerwat przy-
rody nieożywionej „Kajasówka”. W skład gminy wchodzi 12 wsi, zamieszkuje ją około 
13 tys. mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi 83,8 km2. Rozwojowi gminy sprzyja jej 
korzystne położenie (blisko Krakowa), dogodne połączenie komunikacyjne ze stolicą 
województwa oraz rozbudowująca się infrastruktura komunalna3. 

Gmina Dobczyce jest gminą wiejsko-miejską położoną nieopodal Krakowa (ok. 30 km 
od niego), w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim. Ukształtowanie 
terenu – wyżyny przecięte doliną rzeki Raby – uczyniło gminę atrakcyjną pod wzglę-
dem turystycznym. Jezioro Dobczyckie dodaje malowniczości krajobrazowi tego 
terenu. Gminę, o powierzchni 66,4 km2, zamieszkuje około 14 tys. osób. Dobczyce 
mają bardzo korzystną infrastrukturę drogową – na terenie gminy przecinają się drogi 
wojewódzkie: Wieliczka–Mszana Dolna i Myślenice–Bochnia, a w pobliżu znajdują się 
drogi krajowe: Kraków–Zakopane i Kraków–Tarnów. Swą atrakcyjność gmina zawdzię-
cza również polityce zrównoważonego rozwoju, pozwalającej wykorzystać jej poten-
cjał społeczno-ekonomiczny, a jednocześnie zapewnić stabilność środowiska natu-
ralnego. Dobczyce przyciągają przedsiębiorców przede wszystkim dzięki utworzeniu 
strefy przemysłowej „Zielone Dobczyce”. Władze gminne starały się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom inwestorów, zakładając, że specjalna strefa gospodarcza pociągnie za 
sobą kolejne inwestycje i przyczyni się do rozwoju całego regionu. Gmina zabiega o to, 
aby obecni oraz potencjalni przedsiębiorcy mieli optymalne warunki do prowadzenia 
swojej działalności. Zadbano o odpowiedni poziom infrastruktury technicznej, do 
czego przyczyniło się pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programu PHARE 
SSG 2002. Dzięki tym środkom zmodernizowano oczyszczalnię ścieków i zwiększono 
jej przepustowość, przebudowano sieć kanalizacyjną i opadową, a także zbudowano 
i zmodernizowano drogi na obszarze strefy4. 

Obie gminy znajdują się blisko stolicy województwa, mają duże walory krajobra-
zowo-przyrodnicze (zwłaszcza gmina Czernichów) i dobrze rozwiniętą infrastrukturą 
techniczną, a swój potencjał ekonomiczny wykorzystują optymalnie (szczególnie 
gmina Dobczyce). W tym kontekście odpowiednie zarządzanie powodziowe w tych 
gminach, charakteryzujących się wysokim stopniem zagrożenia powodziowego, jest 
istotne dla zminimalizowania poziomu strat ekonomiczno-społecznych wiążących się 
z powodzią. 

3 Witryna internetowa Gminy Czernichów (www.czernichow.pl). 
4 Witryna internetowa Gminy Dobczyce (www.dobczyce.pl). 
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Metody 
W pracy zastosowano metodę opisową oraz metodę wywiadu bezpośredniego. Wy wiady 
przeprowadzano w gminie Czernichów. Wykorzystano również materiały źródłowe 
udostępnione przez Urząd Gminy Czernichów i przez Urząd Miasta i Gminy Dobczyce 
oraz informacje publikowane na witrynach internetowych. 

Wyniki 

Zagadnienia ryzyka, kryzysu i zagrożenia 
Aby poradzić sobie z kryzysem, należy najpierw zdać sobie sprawę z ryzyka jego 
wystąpienia, bowiem „Ryzyko jest miernikiem niekorzystnego wpływu danej sytuacji 
problemowej. Dotyczy oceny i komunikowania potencjalnych zagrożeń związanych 
z konkretnym  procesem, a także korzyści, jakie oferuje. Pomaga to konsumentom 
dokonywać wyborów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony otoczenia, 
w którym żyją” (Regester i Larkin 2005, s. 27–28). 

Ocena ryzyka staje się nieodzowna wtedy, gdy: 
– pojawia się ryzyko nowego typu, 
– zmienia się stopień intensywności istniejącego ryzyka, 
– zmienia się sposób postrzegania istniejącego ryzyka. 

Konieczne wydaje się prawidłowe oszacowanie ryzyka w sytuacji popłochu i prze-
rażenia, kiedy ład publiczny jest szczególnie narażony na destrukcję. W takiej sytuacji 
często przecenia się ważność danych naukowych i technicznych zamiast podejmo-
wać decyzje racjonalnie, stosownie do danej sytuacji kryzysowej. Do przecenienia 
ryzyka może też dojść wówczas, kiedy mamy do czynienia z nagłośnionym rodzajem 
ryzyka (jak np. w sytuacji zagrożenia zachorowaniem na chorobę Creutzfeldta-Jacoba 
w wyniku spożycia wołowiny zainfekowanej przez BSE), przy jednoczesnym ignoro-
waniu zwykłego, codziennego ryzyka związanego chociażby z przejazdem środkami 
komunikacji czy nocnym spacerem po parku (ibid.). 

Ryzyko jest niejako wpisane we wszystkie obszary życia współczesnego społeczeń-
stwa. Ludziom od zawsze towarzyszyły jakieś zagrożenia, przede wszystkim ze strony 
samej natury, ale także stworzone przez człowieka, wywołujące dyskomfort w postaci 
odczucia strachu i niepewności. Przyczyną tego, że współczesne społeczeństwo nazy-
wamy za U. Beckiem (2004) „społeczeństwem ryzyka”, najpewniej jest wysoki poziom 
ryzyka i duże nasilenie jego występowania, a także wymuszona procesami globaliza-
cyjnymi dynamika rozwoju gospodarczo-społecznego, która bezpośrednio przyczynia 
się do powstawania sytuacji kryzysowych w wyniku zachwiania równowagi w otaczają-
cym nas środowisku. To z kolei przekłada się na nasze poczucie braku bezpieczeństwa 
(Knapik 2010a, s. 119). 

Zagrożenie z kolei identyfikuje się z intensywnym wzrostem możliwości wystąpie-
nia szkody lub straty, co bezpośrednio implikuje pogorszenie się warunków egzystencji 
każdego człowieka. „Źródłem zagrożeń są siły natury, awarie techniczne, zagrożenia 
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publiczne, konflikty polityczno-militarne, terroryzm oraz wojny. Czy aktualny system 
bezpieczeństwa RP jest przygotowany do przeciwstawienia się tym zagrożeniom? (…) 
w wyniku wstąpienia do NATO możemy przynajmniej na najbliższe lata mieć pewność, 
że nie grozi nam konflikt militarny na wielką skalę” (Kulczycki 2006, s. 7). Zagrożenia 
ze strony natury są natomiast ciągle nieprzewidywalne, jeśli chodzi o czas, siłę czy 
miejsce ich wystąpienia. Ponadto wiadomości o takich złych wydarzeniach są wyjąt-
kowo atrakcyjne dla współczesnych mediów i dzięki nowoczesnym środkom przekazu 
dowiadujemy się o nich niemal jednocześnie na całym globie, co tylko potęguje poczu-
cie zagrożenia. 

Kwestia społeczeństwa ryzyka nie odnosi się tylko do codziennego życia człowieka, 
ale problematyka ta staje się przedmiotem osobnego kierunku badań w naukach 
społecznych. Wyróżniono dwa podstawowe aspekty sytuacji społecznych warunkowa-
nych ryzykiem: aspekt pozytywny, który ujawnia się w sytuacji budowania lub powsta-
wania integracji społecznej (np. w obliczu możliwości wystąpienia powodzi), i aspekt 
negatywny, związany z wszelkiego typu zagrożeniami, kryzysami czy katastrofami 
(Knapik 2010c, s. 121). 

Tak ważna gałąź gospodarki jak rolnictwo, które opiera się na szczególnej więzi 
człowieka ze środowiskiem naturalnym, wyjątkowo źle reaguje na skutki nieprawidło-
wej ingerencji człowieka w przyrodę (Knapik 2010b, s. 81). Szkodzi mu również brak 
ingerencji, zwłaszcza w zakresie zapobiegania występowaniu sytuacji kryzysowych 
spowodowanych powodzią lub podtopieniem. W zarządzaniu kryzysowym w takiej 
sytuacji trzeba uwzględniać także to, że „Nowe formy ryzyka są postrzegane jako 
transnarodowe albo globalne, co znaczy, że nawet wtedy, gdy katastrofalne wydarzenia 
występują w określonych miejscach i zabijają lub ranią straszliwie wielką, lecz osta-
tecznie ograniczoną liczbę osób, ryzyko jest postrzegane jednak jako nieograniczone; 
może dotknąć każdego” (Beck i Grande 2009, s. 314). 

W aspekcie ryzyka i kryzysu szczególnie interesujące są sytuacje i reakcje spo łeczne 
w warunkach zagrożenia powodziowego na terenach, gdzie dominuje rozdrobniona 
gospodarka rolna. Ma to tym większe znaczenie, że „Struktura agrarna jest jednym 
z  podstawowych czynników decydujących o niższej konkurencyjności polskiego 
rolnictwa w stosunku do rolnictwa Unii Europejskiej”, ponieważ „W Polsce niewiele 
jest gospodarstw średnich i większych obszarowo, przy znacznie większym niż prze-
ciętnie w UE udziale gospodarstw o małym obszarze” (Szopiński i Kuźniar 2009, 
s. 306). Stąd w tej rozdrobnionej gospodarce rolnej potencjalnie nie ma „wielkiej” czy 
choćby „dużej” wartości ekonomicznej5. Do takiej sytuacji doszło wskutek diametral-
nej zmiany relacji cen produktów rolnych do cen środków produkcji rolnej na nieko-
rzyść tych pierwszych, jaka zaszła w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, w wyniku czego 
zmniejszyła się niskotowarowa produkcja rolna, co pociągnęło za sobą zmniejszenie 
się dochodów małych gospodarstw (Musiał 2011, s. 70–71). W obliczu zagrożenia 
żywiołem powodzi społeczność zajmująca się taką formą działalności rolniczej często 
pozostaje sama. 

5  Badane gminy leżą na najsłabiej notowanych terenach kraju, gdzie średnia wielkość ekono-
miczna gospodarstwa rolnego kształtuje się na poziomie 2,9–5,8 tys. EUR, a gospodarstwa 
indywidualnego o powierzchni powyżej 1 ha UR – na poziomie 4,2–6,7 tys. EUR (GUS 2012). 
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Zagadnienia zarządzania kryzysowego 
S. Kwiatkowski i A. Kwiatkowska-Drożdż w książce „O bezpieczeństwie obywateli 
i  zarządzaniu kryzysowym” podają, że ustawodawca6 przez zarządzanie kryzysowe 
rozumie, iż jest to „...działalność polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzyso-
wym lub przejmowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz na 
odtwarzaniu zasobów lub przywracaniu im ich pierwotnego charakteru” (Kwiatkowski 
i Kwiatkowska-Drożdż 2005, s. 124). Autorzy ci wyróżniają następujące cztery fazy 
zarządzania kryzysowego: 
1) faza zapobiegania, w której podejmowane są działania redukujące lub eliminują-

ce prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu 
ograniczające jej skutki,

2) faza przygotowania, w której podejmowane są działania planistyczne dotyczące 
sposobów reagowania w czasie wystąpienia klęski żywiołowej, a także działania 
mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego 
reagowania,

3) faza reagowania, w której podejmowane są działania polegające na dostarczeniu 
pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz 
ograniczeniu strat i zniszczeń,

4) faza odbudowy, w której podejmowane są działania mające na celu przywrócenie 
zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie 
kluczowej dla funkcjonowania państwa infrastruktury telekomunikacyjnej, ener-
getycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody (ibid., s. 128). 

We wszystkich wymienionych fazach kluczową rolę odgrywają działania logi-
styczne, które mają zapewnić szybką i bezpieczną dostawę zaopatrzenia oraz usług 
medycznych i logistycznych w jak najkrótszym czasie do wszystkich poszkodowanych 
w katastrofie osób. Celem tych działań jest zabezpieczenie niezbędnych podstaw egzy-
stencji w sytuacji kryzysu (Nowak 2008, s. 7). 

Zatem, jak postuluje Z. Piątek, działania nowoczesnego systemu zarządzania 
kryzysowego powinny opierać się na solidnej bazie danych, przyjętych procedurach 
postępowania oraz na sieci detektorów sygnalizujących wzrost zagrożenia określonego 
typu. Naczelną zasadą projektowania modelu zarządzania w kryzysie jest dopasowanie 
go do zapotrzebowania odbiorców w kontekście poszczególnych etapów zarządzania 
kryzysowego: prowadzenia działań prewencyjnych i szkoleń, szybkich reakcji zmniej-
szających straty oraz sprawnej likwidacji powstałych szkód (Piątek 2006). Autor zwraca 
również uwagę na szczególną rolę wojska w sytuacjach kryzysowych, zarówno w czasie 
ich trwania, jak i w okresie usuwania skutków ich wystąpienia. Siły zbrojne mają 
pokaźne zasoby ludzkie, odpowiednio przeszkolone do działań w sytuacjach ekstre-
malnych i adekwatnie wyposażone. Niebagatelną rolę odgrywa również gotowość sił 
zbrojnych do szybkiego użycia dużej liczby osób i sprzętu (ibid.). 

6  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn. zm.). Dz.U. 2007 nr 89, 
poz. 590. 
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Zarządzanie kryzysowe na przykładzie badanych gmin 

Kontekst gospodarczo-społeczny zagrożenia i zarządzania powodziowego 

Zarządzanie kryzysowe opiera się na kompleksowo opracowanym modelu postępowa-
nia w zakresie zabezpieczenia społeczeństwa przed skutkami sytuacji kryzysowych. 
Przewidziane w jego ramach działania muszą wykonywać władze publiczne, współ-
pracując z kompetentnymi instytucjami i organizacjami, aby zapobiegać sytuacjom 
zagrożenia dla zdrowia i bytu ludzi oraz dla otaczającego ich środowiska. Do zadań 
zarządzania kryzysowego należy również projektowanie wzorców zachowania w sytu-
acji kryzysu, prawidłowego reagowania w trakcie zdarzenia, tak aby zmniejszyć spowo-
dowane jego trwaniem straty i przygotować prawidłową odbudowę struktur społecz-
nych po ustaniu kryzysu (Gołębiewski 2011). 

Liczne przykłady gmin, które ucierpiały w wyniku powodzi, zwłaszcza w 2010 roku, 
oraz wskutek działań podjętych przez lokalne władze, wskazują na różny stopień 
zaawansowania w zakresie zarządzania kryzysowego. Różnice dotyczą przygotowa-
nia społeczeństwa na sytuację zagrożenia wystąpieniem powodzi, zabezpieczenia 
i konserwacji elementów infrastruktury technicznej, jak również sterowania prawidło-
wym przepływem informacji, umożliwiającym sprawne współdziałanie ze sobą odpo-
wiedzialnych służb oraz koordynowanie ich działań z udzielaniem poszkodowanym 
pomocy przez lokalną społeczność. Zadanie to jest wyjątkowo trudne do wykonania 
na terenach wiejskich, szczególnie w rejonach rozdrobnionych agrarnie. Do głównych 
przyczyn takiego stanu rzeczy można zaliczyć m.in. zindywidualizowane podejście 
samych obywateli do ochrony przeciwpowodziowej (każde gospodarstwo chciałoby 
jak najlepszej ochrony własnego mienia), rodzaj występującego zagrożenia powodzio-
wego, a czasem nawet partykularne interesy zarządzających na szczeblu wojewódzkim, 
jak to było w opisanym dalej przypadku gminy Czernichów. 

Zagrożenie powodziowe w gminie Czernichów 

Gmina Czernichów leży na obszarze o najwyższym stopniu zagrożenia powodziowego, 
administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wiosna 
2010 roku stała w Czernichowie pod znakiem powodzi. Od 16 do 22 maja mieszkańcy 
gminy zmagali się nie tylko z powodzią, ale także z nienajlepszą organizacją obrony 
wału wiślanego w Kłokoczynie. Dramaturgii tej sytuacji dodawała dezinformacja, 
wzmagająca panikę wśród mieszkańców. 

Zarządzanie kryzysowe w gminie Czernichów 

W niedzielę 16 maja o godz. 14:00 zaczął obowiązywać w gminie stan pogotowia 
przeciwpowodziowego. Ze względu na ogromne tempo przybierania wody w Wiśle, 
jeszcze tego samego dnia o godz. 20:00 wójt gminy ogłosił alarm przeciwpowodziowy. 
W poniedziałek 17 maja wylała rzeka Młynówka, a we wtorek, w związku z licznymi 
już podtopieniami budynków, zorganizowano noclegi dla osób, które nie mogły 
dotrzeć do swoich posesji. Z pomocą pospieszyli żołnierze. W tym czasie w mediach 
pojawiły się informacje, które spowodowały skądinąd uzasadnioną panikę wśród 
mieszkańców gminy Czernichów. Dowiedzieli się, że wały położone w ich miejsco-
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wościach mają zostać wysadzone, aby ratować Kraków przed zalaniem. Chociaż wójt 
natychmiast zdementował te informacje, nie uspokoiło to jednak mieszkańców, świa-
domych, że tego typu praktyki (wybór „mniejszego zła” – zalanie obszarów wiejskich 
celem ochrony miasta) nieraz się zdarzają. Mimo ogromnego zaangażowania różnych 
służb, ale przede wszystkim samych mieszkańców, którzy bezustannie uszczelniali 
wały, w środę 19 maja zaczęły one przeciekać. W tym samym dniu ewakuowano już 
część mieszkańców. W mediach pojawiła się fałszywa informacja o przerwaniu wałów 
i zalewaniu miejscowości Kłokoczyn. Ostatecznie wał przetrwał, a w piątek 21 maja 
odwołano ewakuację Kłokoczyna, Rusocic, Czernichowa i Ratanic. Od chwili ogłosze-
nia alarmu sztab kryzysowy wydał 88,5 tys. worków na piasek. Najwyższy stan Wisła 
osiągnęła w Czernichowie 19 maja o godzinie 21:00 – wtedy wodowskaz pokazywał 
poziom 1104 cm, czyli stan niemal dwukrotnie wyższy od stanu ostrzegawczego7. 

Z wywiadu, który przeprowadziłam z mieszkańcem gminy Czernichów – jednym 
z  liderów powstałej spontanicznie grupy koordynującej działania mieszkańców 
gminy podczas powodzi w maju 2010 roku – wynika, że akcja była źle przygoto-
wana przez odpowiedzialne za nią służby. Brakowało przede wszystkim osób, które 
mogłyby sprawnie zarządzać całą akcją powodziową. Ta ogromna liczba worków 
z piaskiem układana była głównie przez mieszkańców, a ich pracę koordynowała 
wspomniana grupa. Mój rozmówca twierdził, że w gminie brakowało podstawowych 
instrukcji przeciwpowodziowych oraz informacji przydatnych do usprawnienia dzia-
łań zarówno odpowiedzialnych służb, jak i samych mieszkańców. Mój respondent jest 
pracownikiem funkcjonującej na terenie gminy Czernichów firmy X, która po majowej 
powodzi na zlecenie władz gminy przeprowadziła stosowne szkolenia i przygotowała 
materiały, które powinny być wykorzystywane w zarządzaniu sytuacją kryzysową. 
Była to reakcja lokalnych władz w związku z niedowładem organizacyjnym w czasie 
wspomnianej powodzi, mająca na celu usprawnienie działań w sytuacji zagrożenia 
powodziowego. 

Na terenach powodziowych, takich jak np. obszar gminy Czernichów, najskutecz-
niejszy sposób profilaktyki powodziowej polega na zapewnieniu odpowiedniej infra-
struktury, co należy do tzw. twardych środków działania w tym zakresie. Wiąże się 
to jednak z ogromnymi kosztami, na ponoszenie których nie mogą sobie pozwolić 
zwłaszcza niewielkie gminy. W tych warunkach istotne jest wykorzystywanie innych 
środków, tzw. miękkich, do których można zaliczyć zarządzanie kryzysowe. Jak wynika 
z przedstawionego przykładu, w trakcie majowej powodzi w 2010 roku w Czernichowie 
zawiodło również zarządzanie akcją powodziową. 

Zagrożenie powodziowe w gminie Dobczyce 
Gmina Dobczyce znajduje się na obszarze o wysokim stopniu zagrożenia powodzio-
wego. Przeważają tu wezbrania opadowo-rozlewne, które nasilają się w okresie od 
maja do września (zwłaszcza w miesiącach letnich) po długotrwałych opadach desz-
czu. Przepływająca przez gminę Raba jest rzeką karpacką, cechującą się częstymi 
i znacznymi zmianami stanu wody. Szczególnie narażony na występowanie powodzi 
jest teren położony między rzeką a wałem przeciwpowodziowym o długości około 

7 „ORKA” nr 4(208), Rada Gminy Czernichów, maj 2010, s. 7. 



Powodziowe zarządzanie kryzysowe na przykładzie gmin Czernichów i Dobczyce 27

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2013 

700 m. Zły stan techniczny wału powyżej mostu drogowego jest czynnikiem potęgu-
jącym ryzyko powodziowe na terenie gminy. Najbardziej narażone na zalanie podczas 
intensywnych opadów deszczu są następujące miejsca: okolice rzeki wraz z zabudową 
przy ulicy Zarabie, rejon ronda – skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 964 i 967, a także 
tereny wzdłuż ulicy Towarowej. 

Możliwość wystąpienia awarii zapory na Zbiorniku Dobczyckim stwarza realne 
zagrożenie powodzią. Wskutek takiej awarii mogłoby dojść do zalania 8 miejscowości 
zamieszkanych przez około 6340 osób. 

Zarządzanie kryzysowe w gminie Dobczyce 
Dla mieszkańców gminy Dobczyce szczególnie dotkliwe było zdarzenie, jakie zaszło 
w nocy 23 sierpnia 2009 r., kiedy to odnotowano opad w wysokości 120 mm. W ciągu 
kilku godzin zalanych zostało około 150 domów, domki letniskowe na kampingu, część 
osiedla Piastowskiego, zakłady położone w strefie przemysłowej oraz stacja benzy-
nowa. Powodzi tej można było uniknąć, gdyby na co dzień dbano o infrastrukturę prze-
ciwpowodziową. Niestety, stare, wezbrane cieki wodne oraz przydrożne, zaśmiecone 
rowy melioracyjne nie zdołały przejąć tak intensywnego opadu8. 

Władze gminy wyciągnęły wnioski z tego zdarzenia i przedsięwzięły określone 
działania. Jeszcze w 2009 roku zlecono ekspertom z Instytutu Inżynierii i Gospodarki 
Wodnej Politechniki Krakowskiej wykonanie opracowania mającego na celu uspraw-
nienie systemu kanalizacji w Dobczycach. Opracowanie nosiło tytuł „Ocena zagroże-
nia powodziowego i koncepcja jego ograniczenia w obszarze dwóch lokalnych – bezpo-
średnich zlewni cząstkowych Raby, lewobrzeżnej i prawobrzeżnej, poniżej zbiornika 
Dobczyce na obszarze Dobczyc i miejscowości Niezdów”. Na tym terenie znajduje się 
105 budynków mieszkalnych oraz 26 podmiotów gospodarczych i jest zameldowanych 
446 osób. W ramach opracowania wykonano: 
– wizję lokalną i ocenę powodzi w 2009 roku, 
– ocenę zagrożenia obu zlewni od strony Raby oraz konsekwencji tego zagrożenia, 
– ocenę przepustowości istniejącej sieci kanałów i kolektorów odprowadzających 

wody opadowe na terenie obu zlewni, 
– identyfikację spływu wód opadowych na terenie obu zlewni oraz konsekwencji tego 

spływu (obecnie oraz w razie realizacji planów rozwoju gminy), 
– ocenę stopnia zagrożenia spływem wód opadowych i jego zróżnicowania na terenie 

obu zlewni wraz z ustaleniem hierarchii negatywnych skutków, 
– scenariusze katastrofalnego i zwyczajnego zagrożenia powodziowego, 
– projekt systemowego rozwiązania w zakresie ograniczenia zagrożenia i zabezpie-

czenia przed powodzią w ujęciu etapowym, 
– scenariusze rozwiązań mających na celu udrożnienie istniejącego w zlewniach sys-

temu odwodnienia, 
– projekt działań uzupełniających w celu zwiększenia możliwości oraz podniesienia 

bezpieczeństwa obecnego systemu odwodnienia, 

8 Witryna internetowa Gminy Dobczyce (www.dobczyce.pl). 
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– scenariusze rozwiązań mających na celu zmniejszenie zagrożenia od strony Raby, 
z uwzględnieniem systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni, 

– projekt zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
w obu zlewniach. 

Projekt wieńczyły zalecenia realizacyjne dla władz gminy Dobczyce, związane 
z profilaktyką przeciwpowodziową. Wskazano, że niezbędne jest wykonanie następu-
jących prac: 
– rozbudowa systemu odwodnień poprzez powiększenie przekroju koryt, a dodatko-

wo zwiększenie średnic przepustów, 
– zaprojektowanie odcinków otwierających spływ wody do Raby, 
– wykonanie kolektorów kanalizacyjnych, które umożliwią szybszy i skuteczniejszy 

odpływ, 
– zastosowanie pompowego odwodnienia kompleksu Zarabie Zachód, 
– stworzenie koncepcji odwodnienia terenów w kompleksie sieci cieków odwadniają-

cych Dobczyce. 

Ponadto autorzy projektu sugerowali, aby przy tworzeniu planów zagospodarowa-
nia przestrzennego rozważyć możliwość podwyższenia i odpowiedniego uzbrojenia 
terenu jako alternatywy dla budowy systemu ochrony przeciwpowodziowej9. 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabelach 1 i 2, w roku 2010 władze gminy 
Dobczyce prawie o połowę (ok. 41,0%) zwiększyły wydatki na ochronę przeciwpowo-
dziową w stosunku do roku 2009. Jednak mimo podjęcia i wykonania zadań mających 
na celu polepszenie stanu infrastruktury przeciwpowodziowej, żywioł znów dał o sobie 
znać. W dniu 16 maja 2010 r. na terenie powiatu myślenickiego wystąpiła powódź, 
wskutek czego doszło do podtopienia lub zalania budynków mieszkalnych i gospodar-
czych oraz osunięcia się ziemi. Opis i ocenę sytuacji kryzysowej związanej z powodzią 
zawiera notatka sporządzona przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Myślenicach. W likwidowaniu skutków powodzi na terenie gminy Dobczyce wzięło 
udział 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Do strat poniesionych wskutek zalania 
należy doliczyć uszkodzenia w wyniku osunięcia się ziemi z cmentarza komunalnego 
przy ulicy K. Wielkiego oraz zasypania ziemią posesji i domów przy ulicy Kilińskiego. 
Obsunięcie się ziemi spowodowało także odcięcie posesji w  Brzączowicach przez 
urwany brzeg, oberwanie skarpy przy ulicy Myślenickiej, obsunięcie brzegu przy 
ulicy K.  Wielkiego, a także oberwanie brzegu przy ulicy Górskiej oraz na drodze 
z Dziekanowic do Sierakowa, w miejscowości Nowa Wieś10. 

 9 Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy Dob czyce. 
10 Witryna internetowa Starostwa Powiatowego w Myślenicach (www.myslenicki.pl). 
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Tabela 1. Działania w zakresie usuwania skutków powodzi podjęte na terenie gminy 
i miasta Dobczyce w 2009 roku

Lp. Zadanie Kwota (PLN)

1 Czyszczenie kanalizacji na terenie miasta Dobczyce 33 000 

2 Wywóz odpadów po powodzi (kontenery) 40 000 

3 Odmulenie rowów melioracyjnych na terenie Dobczyc 
i Niezdowa 55 050 

4 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 7 930 

5
Złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej; otrzymanie dofinansowania 
w formie dotacji na „Likwidację skutków powodzi – Etap I” 

1 400 000 

6 Wykonanie map rowów melioracyjnych 5 499 

Razem 1 541 479 

Źródło: Materiały udostępnione przez UMiG Dobczyce 

Tabela 2. Działania w zakresie usuwania skutków powodzi podjęte na terenie gminy 
i miasta Dobczyce w 2010 roku 

Lp. Zadanie Kwota (PLN)

1
Opracowanie ekspertyzy „Ocena zagrożenia powodziowego 
i koncepcja jego ograniczenia na terenie miasta Dobczyce” 
(Politechnika Krakowska) 

61 000 

2 Ekspertyzy, konsultacje, programy funkcjonalno-użytkowe, 
nadzór inwestorski 29 500 

3 Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów – ulice: Zarabie 
i Nowowiejska 14 000 

4

Podpisanie umowy (w ramach dotacji NFOŚiGW) z wykonawcą 
na prace związane z likwidacją skutków powodzi; odmulenie 
rowów przy ul. Zarabie i w Niezdowie oraz umocnienie dna 
i skarp Rowu Jagiellońskiego 

1 386 774 

5
Złożenie wniosku do WFOŚiGW w Krakowie; otrzymanie 
dofinansowania w kwocie 310 000 PLN na zakup 10 sztuk pomp 
oraz 3 sztuk agregatów pompowych o dużej wydajności 

380 392 

6 Czyszczenie kanalizacji 63 000 

7 Nabycie gruntów pod inwestycje związane z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym 240 472 

Razem 2 175 138

Źródło: Materiały udostępnione przez UMiG Dobczyce 
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Podsumowanie 

We wszystkich obszarach życia społecznego jest obecne ryzyko, nie da się go w pełni 
uniknąć, a nie zawsze można przewidzieć miejsce jego wystąpienia, rozmiary i konse-
kwencje. Przy tym, jak piszą Regester i Larkin (2005, s. 30), „Społeczeństwo wcale nie 
oczekuje zerowego poziomu ryzyka – każdy nieustannie podejmuje wybory w zakresie 
relacji ryzyko–korzyści, świadomie lub nieświadomie, jednak istnieje niepokój odnoś-
nie do dwóch spraw: jakie korzyści można odnieść i czy można zaufać ludziom odpo-
wiedzialnym za zarządzanie ryzykiem”. Z występowaniem ryzyka mogą się wiązać 
np. takie korzyści społeczne, jak wzrost mobilizacji społecznej czy zacieśnianie się 
więzi społecznych. Ważne, aby ryzykiem odpowiednio zarządzać, a w szczególności 
wyciągać wnioski z zaistniałych zdarzeń. Dla obniżenia poziomu ryzyka istotne jest 
prawidłowe zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i budowa zaufania wobec osób za nie 
odpowiedzialnych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wywiadów oraz materiałów źródłowych 
sformułowano następujące zalecenia i wnioski: 
•	 Metody stosowane podczas zarządzania kryzysem w sytuacji zagrożenia powo-

dziowego powinny być opracowywane interdyscyplinarnie, przy zachowaniu wio-
dącej roli nauki o zarządzaniu, tak by ograniczyć do minimum ewentualne skutki 
uboczne niedostatków w zakresie umiejętności zarządzania czy komunikacji in-
terpersonalnej. 

•	 Zmiany klimatu, a także narzucone przez Unię Europejską wytyczne w odniesieniu 
do ochrony przeciwpowodziowej wymuszają podejmowanie intensywnych działań 
prewencyjnych (w zakresie nie tylko gospodarki, ale także wielu dziedzin nauki), 
dostosowanych do aktualnej sytuacji demograficzno-ekonomiczno-społecznej da-
nego regionu. 

• W zarządzaniu kryzysem w sytuacji zagrożenia powodziowego należy uwzględniać 
interesy poszczególnych osób. W szczególnie wyważony sposób trzeba traktować 
ludzi gospodarujących w małoobszarowych gospodarstwach, gdyż gospodarstwo 
jest dla nich oparciem oraz głównym lub uzupełniającym źródłem środków do ży-
cia. Należy pamiętać, że „Gospodarstwa małotowarowe wnoszą poza tym określo-
ny wkład, polegający na dostarczaniu środowiskowych dóbr publicznych, głównie 
poprzez utrzymanie gleby w dobrej kulturze” (Jóźwiak i in. 2011, s. 18), są więc 
przydatne całemu społeczeństwu. 
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Analiza uwarunkowań produkcji owczarskiej na przykładzie 
małego gospodarstwa w gminie Działoszyce

An analysis of the determinants of sheep production 
with an example of a small farm in the Działoszyce District 

Edyta Molik, Paweł Wójcik 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenie. Dobre warunki środowiskowe gminy Działoszyce (woj. świętokrzyskie) po-
zwalają na rozwój rolnictwa, zwłaszcza hodowli małych przeżuwaczy. Badaniami objęto go-
spodarstwo położone w północno-wschodniej części gminy, zajmujące powierzchnię około 
20 ha. Gospodarstwo posiada zarówno grunty orne, jak i trwałe użytki zielone niezbędne 
do prowadzenia hodowli owiec. Obszar poszczególnych upraw w dużej mierze zależy od 
liczby hodowanych zwierząt. W gospodarstwie prowadzi się jedynie produkcję owczarską 
ukierunkowaną na otrzymywanie materiału hodowlanego oraz sprzedaż jagniąt rzeźnych. 
W celu poprawy rentowności małego gospodarstwa planuje się zwiększenie pogłowia owiec 
i wprowadzenie wspólnotowego sytemu wypasu. Duża ilość nieużytków w województwie 
świętokrzyskim, szczególnie w jego północnej części, sprzyja rozwojowi gospodarki paster-
skiej. Do wzrostu pogłowia owiec i polepszenia opłacalności produkcji owczarskiej może się 
przyczynić wspólne zagospodarowanie dotychczas odłogowanych terenów. 

Słowa kluczowe: drobne gospodarstwo rolne • owce • wypas wielkoobszarowy 

Abstract. The Działoszyce District (Świętokrzyskie Voivodeship) with its good envir-
onmental conditions has great potential for the development of agriculture, especially 
small-ruminant keeping. The research was based on a farm located in the northeastern 
part of the district. The farm covers about 20 ha and possesses both arable land and 
permanent pastures necessary for sheep raising. The area of cultivated crops depends 
largely on the number of raised animals. This farm deals only with sheep production, 
specialising in breeding material and sale of lambs for fattening. In order to improve 
the profitability of the farm it is planned to increase the sheep population and intro-
duce a system of common sheep-grazing. Large areas of wasteland in the Świętokrzyskie 
Voivodeship, particularly in its northern part, create favourable conditions for the devel-
opment of pastoral activity. Bringing the fallow land commonly into cultivation can con-
tribute to increasing the sheep stock and improving the profitability of sheep production. 

Key words: small farms • sheep • large-area grazing 

Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr hab. inż. Edyta Molik, al. Mickiewicza 
24/28, 30-059 Kraków; e-mail: rzmolik@cyf-kr.edu.pl. 
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Wstęp 

Gmina Działoszyce jest położona w powiecie Pińczów, w południowo-zachodniej 
części województwa świętokrzyskiego. Znajduje się na Płaskowyżu Proszowickim, 
na wysokości 321 m n.p.m. Gmina zajmuje powierzchnię 105,4 km2, zamieszkuje ją 
6,5 tys. osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km2 (Kwiatek i Lijewski 
1998). Obszar gminy obfituje w wapienie, margle, wapień kredowy, piasek, żwiry 
i gliny oraz najważniejsze pod względem rolniczym mady i lessy (Jurecki 2007). Z tych 
ostatnich powstały czarnoziemy i gleby brunatne, dzięki którym rolnictwo na tym 
terenie wciąż się rozwija. 

Urodzajność gleb sprawiła, że gmina Działoszyce ma głównie rolniczy charakter: 
niemal 81% ogólnej powierzchni (ponad 8,5 tys. ha) stanowią użytki rolne, a stan 
zalesienia wynosi tylko 13,38%. Na terenie gminy uprawia się głównie zboża, buraki 
cukrowe i warzywa. Prowadzi się tu również hodowlę zwierząt. Na rozwój rolnictwa 
znacząco wpływa klimat panujący na obszarze gminy. Średnia roczna temperatura 
powietrza wynosi 7,3°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 
17,7°C, a najzimniejszym styczeń ze średnią temperaturą –3,3°C. Średnia roczna suma 
opadów wynosi 570 mm. Długość okresu wegetacyjnego (między kwietniem a listopa-
dem) to około 200 dni. Wiatry przeważnie wieją z kierunku zachodniego i północno-
-zachodniego, ze średnią prędkością 2–3 m/s. Pokrywa śnieżna zalega przez 50–80 dni 
w ciągu roku1. 

Przestawione warunki klimatyczne sprzyjają uprawie roślin i produkcji zwierzęcej. 
Rejon ten doskonale nadaje się do hodowli zwierząt, a szczególnie do prowadzenia 
wielkoobszarowego wypasu owiec. 

Materiał i metody 

Analizę uwarunkowań produkcji owczarskiej w gminie Działoszyce przeprowadzono na 
przykładzie małego gospodarstwa położonego w północno-wschodniej części gminy, 
działającego od 1992 roku. Wzięto pod uwagę różne aspekty funkcjonowania gospo-
darstwa, w tym areał, strukturę upraw, wielkość stada. Oparto się na wynikach badań 
ankietowych. Zakres ankiet został określony na podstawie wcześniejszych opracowań 
(Molik i in. 2007). 

Wyniki 

Położenie i uwarunkowania rolnicze gospodarstwa 
Lokalizacja gminy Działoszyce stwarza dogodne warunki do rozwoju nowo powstałych 
lub przekształcenia już istniejących gospodarstw w kierunku produkcji owczarskiej. 
Gospodarstwa znajdujące się na tym terenie to w większości gospodarstwa rodzinne 

1 Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce (www.dzialoszyce.info). 
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przekazywane z pokolenia na pokolenie. Prócz ziemi, zwierząt i siedlisk przekazywana 
jest również kultura i tradycje ludowe. Można zauważyć bardzo duże przywiązanie do 
ziemi i pracy na roli oraz zamiłowanie do hodowli zwierząt. Mimo często słyszanych 
opinii na temat braku postępu w gospodarstwach, szczególnie na terenie województwa 
świętokrzyskiego, gdzie dominują gospodarstwa kilkuhektarowe, a produkcja roślinna 
i zwierzęca nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, ludzie nie rezygnują z konty-
nuacji prowadzenia gospodarstw. Świadczy to dobitnie o wpajanych przez wiele poko-
leń zasadach i priorytetach, które dla tych ludzi są najważniejsze. Do dziś prowadzi się 
tu hodowlę praktycznie wszystkich zwierząt gospodarskich, w tym owiec, która na tym 
terenie należy już jednak do rzadkości. 

W 1992 roku, na początku swego funkcjonowania, badane gospodarstwo zajmowało 
areał około 3 ha, a głównym kierunkiem hodowli była trzoda chlewna. Wraz z upły-
wem czasu zwiększano powierzchnię gospodarstwa przez zakup i dzierżawę gruntów 
oraz powiększanie i modernizację parku maszyn. Niska opłacalność hodowli trzody 
chlewnej spowodowała likwidację stada i zmusiła do szukania innego, alternatywnego 
sposobu zagospodarowania budynków, maszyn i powierzchni paszowej. Wybór padł 
na owce, których hodowla miała stanowić i nadal stanowi jedynie dodatkowe źródło 
dochodu (głównym jest uprawa zbóż). Po rocznym oczekiwaniu na zakup materiału 
hodowlanego, jesienią 2006 roku, do gospodarstwa trafiło 6 jarek oraz 1 tryk hodow-
lany rasy plenna owca olkuska. To początkowo małe stado zostało objęte oceną użyt-
kowości hodowlanej i nadal jest powiększane. 

Areał i struktura upraw 
Gospodarstwo jest obecnie prowadzone na powierzchni około 20 ha. Posiada zarówno 
grunty orne, jak i trwałe użytki zielone, niezbędne do hodowli owiec. Areał poszcze-
gólnych upraw zależy od kierunku działalności rolniczej oraz liczby zwierząt hodowla-
nych. Powierzchnia trwałych użytków zielonych wynosi 5 ha. Głównym ich przeznacze-
niem jest pozyskanie siana i zapewnienie pasz objętościowych na okres zimowy. Siano 
zbiera się 2 razy do roku. Pierwszy pokos suszy się na początku czerwca, a drugi około 
połowy sierpnia. Największą część trwałych użytków zielonych stanowią łąki znajdu-
jące się na terenie zalewowym. Charakteryzuje je bardzo duża różnorodność wszelkich 
roślin i ziół, bardzo chętnie zjadanych przez zwierzęta i dostarczających im składników 
pokarmowych, których brak w sianie z traw uprawianych w czystym siewie. Pozostałe 
użytki zielone to pastwiska o powierzchni około 2 ha. W runi dominują mieszanki traw 
i roślin motylkowych (ich udział nie przekracza 20%), wśród których przeważają takie 
gatunki, jak kupkówka pospolita, rajgras angielski, koniczyna czerwona i koniczyna 
biała. Ukształtowanie terenu nie pozwala zaplanować procentowego udziału poszcze-
gólnych gatunków roślin na całej powierzchni pastwisk, ogranicza również możliwość 
wykaszania niedojadów. Z drugiej jednak strony, gdyby nie hodowla owiec połączona 
z wypasem, tereny te nie byłyby wykorzystane rolniczo. 

Grunty orne są przeznaczone pod uprawę roślin jednorocznych. Główny kieru-
nek uprawy to zboża, przede wszystkim pszenica i jęczmień. Produkcja zbóż stanowi 
główny dochód gospodarstwa oraz zapewnia paszę treściwą potrzebną do utrzymania 
wysoko produkcyjnych zwierząt, jakimi są owce olkuskie, w okresie zimowym oraz 
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w okresie wiosennym podczas laktacji. W oparciu o zboża utrzymywane i tuczone są 
również jagnięta przeznaczone na rzeź. Gospodarstwo produkuje też bobik – kompo-
nent białkowy niezbędny w żywieniu owiec. Uprawa tej rośliny na powierzchni 1 ha 
zapewnia całoroczny zapas paszy białkowej dla całego stada. Z myślą o pełnym wyko-
rzystaniu zasobów, jakimi dysponuje gospodarstwo, prowadzi się także uprawę ziem-
niaków z przeznaczeniem do sprzedaży. Przy tej produkcji powstaje duża ilość odpa-
dów (pozostałych po sortowaniu), którymi skarmia się owce. Ponadto na powierzchni 
1 ha uprawia się rzepak, który w gospodarstwie również ma dwojakie zastosowanie. 
Pierwsze z nich to tłoczenie oleju, a drugie – wykorzystanie paszowe. Makuch rzepa-
kowy, będący produktem ubocznym powstającym przy tłoczeniu oleju, zawiera dużą 
ilość białka, dzięki czemu nadaje się na paszę dla owiec. 

Hodowla owiec 
Gospodarstwo jest nastawione na jeden kierunek produkcji zwierzęcej – owczarski. Od 
2007 roku hodowane są tu owce olkuskie czystej rasy. Stado znajduje się pod kontrolą 
i oceną użytkowości prowadzoną przez Polski Związek Hodowców Owiec i Kóz, Oddział 
w Lublinie2. Początkowo stado liczyło 6 jarek (owce od 3 do 12 miesiąca życia) oraz 
1 tryka, jednak w planach rozwoju gospodarstwa było powiększenie stada w oparciu 
o  remont własny. Wielkość stada zależała głównie od powierzchni paszowej oraz 
liczby urodzonych i zakwalifikowanych do dalszej hodowli jarek. Obecnie stado liczy 
12 matek, a średnia plenność wynosi 220% (tab. 1). 

W tabeli 1 przedstawiono rozwój hodowli owiec w gospodarstwie od chwili rozpo-
częcia hodowli w 2007 roku do roku 2011. Obecnie utrzymuje się tu 22 maciorki, 2 tryki 
oraz 7 rocznych jarek. Wykoty rozpoczynają się z początkiem marca i trwają na ogół 
2–3 tygodnie, dlatego matki z młodymi mogą wyjść na pastwisko już na początku maja, 
w chwili gdy jagnięta zaczynają pobierać pasze stałe. Taki sposób żywienia jagniąt, 

2 Polski Związek Hodowców Owiec i Kóz (www.pzow.pl). 

Tabela 1. Wzrost pogłowia owiec olkuskich i parametry ich plenności w latach 2007–2011 

Parametr plenności 2007 2008 2009 2010 2011

Liczba maciorek pokrytych 4 6 6 9 12

Liczba maciorek wykoconych 3 6 6 9 12

Liczba jagniąt odchowanych 6 12 13 20 23

Liczba jarek zostawionych do hodowli 0 4 5 11 7

Średnia plenność (%) 200 217 233 222 225

Liczba zwierząt wybrakowanych 0 0 1 2 1
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szczególnie w połączeniu z dodatkiem pasz treściwych, daje bardzo dobre wyniki pod 
względem przyrostów masy ciała. 

Żywienie matek w okresie letnim opiera się głównie na pastwisku, z którego owce 
korzystają do woli od maja do pierwszych przymrozków. Wypas odbywa się kwaterowo 
z zastosowaniem elektrycznego pastucha. Ponieważ na pastwisku nie ma dostępu 
do wody, dowozi się ją raz dziennie lub częściej, w zależności od potrzeb. Po zejściu 
z pastwiska owce dostają również siano i słomę, a w okresie laktacji także dodatek pasz 
treściwych. Żywienie zimowe opiera się na paszach objętościowych suchych, tj. słomie 
i sianie, oraz na paszach objętościowych soczystych, głównie wysłodkach buraczanych 
z dodatkiem marchwi i ziemniaków. W okresie wysokiej ciąży owce dostają również 
dodatek pasz treściwych (śruta zbożowa produkowana ze zbóż uprawianych w gospo-
darstwie). 

Nakłady czasu i pracy oraz koszty poniesione na rozwinięcie hodowli owiec przy-
niosły już pierwsze rezultaty. Owce z gospodarstwa, jako jedyne zwierzęta wysta-
wiane przez gminę Działoszyce, wzięły udział w VI Regionalnej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych w Modliszewicach i otrzymały tytuł championa w kategorii „jarka rasy 
plenna owca olkuska”. 

Plany rozwoju gospodarstwa 
Plany gospodarstwa na najbliższe lata obejmują przede wszystkim powiększenie stada 
owiec olkuskich hodowanych w czystej rasie. Zakładana docelowa wielkość stada 
hodowlanego to 50 sztuk matek stada podstawowego. Nadrzędnym celem gospodar-
stwa jest utrzymanie stada zachowawczego i produkcja materiału hodowlanego na 
potrzeby własnego gospodarstwa oraz dla innych hodowców. Jagnięta niezakwalifiko-
wane do hodowli będą sprzedawane jako rzeźne w wadze do 40 kg. 

Ze względu na to, że w obecnej sytuacji polskiego owczarstwa szansą dla rolników 
jest produkcja żywca jagnięcego, w gospodarstwie zostanie wprowadzone krzyżowa-
nie jednostopniowe z trykami mięsnym w celu polepszenia wydajności rzeźnej jagniąt 
pokolenia F1. Powinno to zapewnić dużą liczbę jagniąt charakteryzujących się dużymi 
przyrostami masy ciała i dobrymi cechami rzeźnymi, a zarazem w znaczny sposób 
wpłynąć na zwiększenie opłacalności hodowli owiec w gospodarstwie. Działania takie 
wymagają niewielkich nakładów finansowych w stosunku do zakładanych korzy-
ści, mogą więc stanowić doskonałe rozwiązanie dla niewielkich gospodarstw, które 
posiadając małe stada podstawowe, są w stanie znacznie zwiększyć zyski z hodowli. 
Dobór rasy mięsnej do krzyżowania powinien wynikać przede wszystkim z indywidu-
alnych potrzeb hodowcy oraz z oczekiwań względem pozyskanych jagniąt rzeźnych. 
Należy też uwzględnić warunki środowiska, w tym klimat danego regionu, a zwłaszcza 
warunki utrzymania zwierząt (budynki, pastwiska, okólniki), które w każdym gospo-
darstwie są inne. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, w gospodarstwie do krzyżowa-
nia z owcami olkuskimi zamierza się wykorzystać tryki mięsne rasy charolaise. Rasę 
tę wybrano ze względu na dobre przyrosty masy ciała jagniąt oraz stosunkowo wysoką 
(jak na owce mięsne) plenność. Realizacja planu poprawy opłacalności gospodarstwa 
będzie przebiegała etapami, przy czym podstawowym celem pozostanie rozbudowa 
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stada podstawowego do 50 sztuk matek i utrzymanie takiej ich liczby w czystości rasy. 
Następnie nadwyżka jarek czysto rasowych będzie krzyżowana z trykami rasy charo-
laise. Pokolenie powstałe z takiego krzyżowania zostanie w całości przeznaczone na 
tucz i sprzedaż w wadze do 40 kg. Planowana docelowa wielkość stada towarowego 
to 200 matek. Żywienie w sezonie letnim będzie oparte, jak dotychczas, głównie na 
pastwisku, natomiast na potrzeby żywienia zimowego planuje się produkcję kiszonek 
lub sianokiszonek. 

Wspólnotowy wypas owiec 
Systematyczne powiększanie stada powoduje ciągłe zmiany funkcjonowania gospo-
darstwa, co zmusza do planowania i podejmowania działań mających na celu utrzy-
manie sprawnej pracy gospodarstwa i zapewnienie odpowiedniej bazy paszowej dla 
zwierząt. Już dziś wyraźnie widać, że obecna ilość użytków zielonych i pastwisk, 
wystarczająca przy niewielkim stadzie, będzie zbyt mała dla dużego stada towarowego. 
W takiej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania: pozostawienie hodowli na poziomie 
zapewniającym swobodne wyżywienie posiadanego stada, a tym samym zamknięcie 
drogi rozwoju, albo znalezienie sposobu wyżywienia dużego stada owiec bez posia-
dania odpowiedniego areału pastwisk. Takim właśnie sposobem jest wypas wspólno-
towy, który doskonale sprawdza się na obszarach chronionych (np. w parkach narodo-
wych), realizując przypisane mu zadania, a ponadto ma korzystny wpływ na zdrowie 
owiec (Molik i  in. 2005, Mroczkowski 2006, Czylok i in. 2010). Wypas wspólnotowy 
jest szczególnie rozpowszechniony na terenie gór i Podhala, gdzie żyje bardzo dużo 
owiec skupionych w małe stada, które na czas wypasu łączy się w jedno duże stado 
(Drożdż i Góra-Drożdż 1998, Molik 2006). W rejonie górskim taki wypas ma długą 
tradycję i pełni wiele ważnych funkcji: zapobiega zarastaniu hal górskich, zmniejsza 
koszty utrzymania zwierząt, a także przyczynia się do kultywowania tradycji i zwycza-
jów lokalnych (Molik i in. 2007). Większość terenów województwa świętokrzyskiego 
zapewnia doskonałe warunki do wypasu owiec. Rozwojowi gospodarki pasterskiej 
sprzyja duża, szczególnie w północnej części województwa, ilość nieużytków. Gmina 
Działoszyce odbiega jednak od tej reguły – region jest typowo rolniczy, praktycznie 
nie ma gruntów ugorowanych, a hodowla znajduje się jeszcze na całkiem przyzwo-
itym poziomie. Docelowo na wypas przeznaczone będzie około 200 sztuk owiec na 
cały sezon pastwiskowy. Wypas wspólnotowy powinien w znacznej mierze rozwiązać 
problem niedoboru pastwisk i  przyczynić się do zwiększenia opłacalności hodowli 
owiec na terenie gminy. Poprawa opłacalności jest najważniejszym czynnikiem warun-
kującym dalszy rozwój hodowli owiec zarówno w tej gminie, jak i w całym kraju. 

Podsumowanie 

Dobre warunki środowiskowe gminy Działoszyce pozwalają na rozwój hodowli 
owiec oraz prowadzenie wypasu wielkoobszarowego. Na tym terenie dobrze spraw-
dza się rodzima rasa plenna owca olkuska o bardzo dobrych cechach użytkowych. 
Najważniejsze z nich to wybitnie wysoka plenność, znacznie przekraczająca 200%, 
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oraz bardzo dobra mleczność zapewniająca dużą przeżywalność i skuteczny odchów 
urodzonych jagniąt. Dzięki tym cechom owiec olkuskich będzie można zwiększyć opła-
calność produkcji owczarskiej w drobnych gospodarstwach. 
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Some structural, economic and production-related problems 
of small farms in the Małopolskie Voivodeship 

Wybrane problemy strukturalne, ekonomiczne i produkcyjne 
drobnych gospodarstw rolnych w województwie 
małopolskim 

Wiesław Musiał
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Abstract. The study discusses various aspects of the functioning of small agricultural 
farms in Poland, especially in its southern part. Among the provinces (voivodeships) 
of southern Poland, where small farms with up to 5 ha of agricultural land dominate 
in terms of both number and area, the Małopolskie Voivodeship shows the greatest 
variability of the conditions of agricultural production in the whole country. This re-
sults from the combination of mountains, foothills, uplands and fertile valleys with 
high-quality soils occurring in its area. For at least 10 years, various problems connect-
ed with disagrarisation have been observed to exacerbate in the voivodeship. Namely, 
the use of the productive potential of land has decreased and the area of fallow lands, 
especially in the western part of the voivodeship and in areas with prevailing poor 
soils, has increased. These changes have been concomitant with the decrease in the 
animal population. The present study touches also upon the position of agriculture in 
the Małopolskie Voivodeship compared to entire Poland and upon the issues of rural 
development. 

Key words: small agricultural farms • disagrarisation • Małopolskie Voivodeship 

Streszczenie. Opracowanie obejmuje różne aspekty funkcjonowania drobnych gospo-
darstw rolnych w Polsce, zwłaszcza w jej południowej części. Wśród województw połu-
dniowej Polski, gdzie zarówno pod względem ilościowym, jak i obszarowym dominują 
gospodarstwa drobne, posiadające do 5 ha użytków rolnych, wyróżnia się województwo 
małopolskie. Województwo to charakteryzuje się największym w kraju zróżnicowaniem 
warunków produkcji rolnej. Wynika to stąd, że obok terenów górskich, pogórzy i wyżyn 
występują tu urodzajne doliny o glebach najwyższej jakości. Od co najmniej 10 lat na 
terenie województwa obserwuje się narastanie różnych problemów związanych z dez-

Adres do korespondencji – Corresponding author: Prof. Wiesław Musiał, Instytut Ekonomiczno- 
-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; email: 
rrmusial@cyf-kr.edu.pl. 
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agraryzacją. Zmniejsza się wykorzystanie potencjału produkcyjnego ziemi, a zwiększa 
areał odłogów, zwłaszcza w zachodniej części województwa oraz na terenach z przewagą 
gleb słabych. Jednocześnie maleje pogłowie zwierząt. W artykule odniesiono się także 
do pozycji rolnictwa Małopolski na tle kraju oraz do problematyki rozwoju obszarów 
wiejskich. 

Słowa kluczowe: małe gospodarstwa rolne • dezagraryzacja • województwo małopolskie 

Introduction 

The concept of a “small farm” falls into a relative, not fully defined, and in fact inde-
finable category, nevertheless, it is often used to describe, quite arbitrarily, private 
farms that are considered little by most farmers or inhabitants of a particular coun-
try. Their area, measured by the size of agricultural land, or their economic size, 
expressed in European size units (ESU) or in terms of market output, differ signi-
ficantly between countries with prevalent large farms (e.g. the USA, the UK or the 
Czech Republic) and those with small-scale farming (e.g. Greece, Portugal, Romania 
or Poland). 

The definition of a small farm and the difference between small and medium-
-sized farms or plots is still being discussed extensively, especially among econo-
mists and agricultural economics, but also among rural sociologists or political 
scientists. The key issue here is to adopt appropriate delimitation criteria. They may 
be based on the size of possessed or disposable (own or external) factors of produc-
tion, such as land, labour and capital, or on the volume and value of agricultural 
production measured by different categories (e.g. gross output, market output, net 
final output). Other important category of measuring the size of farms may be the 
strength of ties with the market, reflected in the volume of purchases of production 
means and the volume of sales, as well as in the contribution of a farm to the supply 
chain, at least on local markets. Farms which are absent from the market perform 
only social functions (if so) for the owner, and ecological and perhaps cultural func-
tions for society. The potential for creating employment constitutes a very impor-
tant criterion of farm classification. The distinction between small and larger (or 
large) farms may be based on their ability to create effective workplaces for at least 
the owner of the farm or for the owner and partially for his wife or children. It can 
be assumed that medium-sized farms create at least two workplaces while large 
ones require hiring employees from outside the farm. Another criterion might be 
the level of agricultural income and its ability to fulfil the needs of the household 
and its owners, cover the value of their work, etc. The derivative of this condition 
is the ability to reconstruct or expand the reproduction and development of the 
productive assets of the farm. 

Farm size depends largely on the direction of agricultural production. A small 
(1–2 ha) farm may be considered large in terms of economic size and sales value if it 
is involved for example in the greenhouse growing of horticultural crops, the produc-
tion of vegetable or flower seeds, or even garlic. At the same time, a  100-hectare 
farm with a moderately intensive or extensive crop production may provide only 
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seasonal employment and thus may actually be considered a semi-agricultural farm 
(requiring its owner to have two occupations). The size of a farm is also a mental 
category; it may be subjectively perceived by the farm owner as a  burden. In 
Małopolska1, for example, farmers with 7–8 hectares of land and poorly-mechanised 
production often claim that their farms are too large, too cumbersome, extremely 
time-consuming, etc. 

Finally, for the issue of the position and role of small farms it is very important to 
find an answer to a more general question: “Is small beautiful?” This means that there 
is a need to answer many detailed questions, including: “What is the function of small 
farms nowadays?”, “Are their economic and social functions still very important to 
their owners?”, “Are they important for the rural economy?”, “What ecological func-
tions of small farms are the most valuable to the local community and to society?”, 
“Do these farms still play a positive role in shaping the rural production space and 
rural landscape, or are they a kind of threat to maintaining the positive and precious 
demographic, material and cultural values of the countryside?” 

To facilitate the understanding of the specific nature of Polish agriculture and rural 
areas, especially of the structurally fragmented regions of southern Poland, the present 
paper provides a brief characterisation of agriculture in the Małopolskie Voivodeship. 
Particular attention is given to the economic and structural problems connected with 
the situation and development of small farms in the face of competition within the 
European Union, increasing globalisation of trade in agricultural products, and new 
challenges and reforms of the Common Agricultural Policy, which probably will take 
place after the year 2013. 

Material and methods 

An overview of the problems of small farming in Poland, with special emphasis on 
the Małopolskie Voivodeship, is largely based on the statistical data published by the 
Central Statistical Office of Poland and the regional Statistical Office in Kraków. It also 
uses the results of the author’s research conducted at the Institute of Economic and 
Social Sciences of the University of Agriculture in Kraków. The methods employed in 
the study include induction, deduction, and comparative analysis. 

Results 

Some remarks on Polish agriculture 

To assess the organisation, management economics, and development perspectives 
of farms in Poland, it is necessary to emphasise that agriculture in our country shows 
a high spatial variability. This is due to the fact that the area and agrarian structure 
of farms have been formed in the course of complex processes including historical 

1 The name “Małopolska” is used in this study as an equivalent of the “Małopolskie Voivodeship”. 
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changes and partitions of farms, migrations, political changes, frequent revisions of 
the agrarian law, rural collectivisation, and privatisation of state farms. 

According to farm area, the territory of Poland may be divided into at least three 
agricultural sub-regions: south-eastern; central; western and northern. The south-
-eastern sub-region has a highly fragmented agriculture, very low percentage of 
medium-sized and large farms, and a high number of very small holdings of a social or 
(and) residential nature (Fig. 1). The area of agricultural land per farm in voivodeships 
belonging to this region averages 8 ha, but usually it does not exceed 4 ha. A statistical 
farm in the central sub-region (the Dolnośląskie and Podlaskie voivodeships) covers 
an area of 8 to 16 ha. The third sub-region (western and northern parts of the country) 
has farms with an area exceeding 16 ha. 

The size of a farm, understood as the area of agricultural land in its possession, 
presently seems to be a key issue in defining the production and economic potential 
of farms. 

Fig. 1. Average size of agricultural holdings in Poland by voivodeship (data for holdings 
receiving subsidies from the Agency for Restructuring and Modernisation of Agri-
culture in 2008); AL – agricultural land 

Source: Author’s study based on the data of the Central Statistical Office (GUS 2009) 
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The recessive effects caused by the abandonment of agricultural production and the 
poor economic condition of farms are strongest in the regions with highly fragmented 
agriculture, among them Małopolska and Podkarpacie. The agricultural village there 
is no longer keeping up with the agrarian changes in the country as a whole, although 
the latter proceed at a rather slow pace. In quantitative terms, farms in both regions, 
especially small and micro farms, are in various stages of recession and even in the 
state of production and economic bankruptcy. 

Figure 2 displays the fragmentation of agriculture and strong regional diversifica-
tion of its agrarian structure in Poland. In three voivodeships of south-eastern Poland 
(Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie), small farms (under 5 ha AL) account 
for around 50% of the total number of farms. To compare, the proportion of such farms 
in the Warmińsko-Mazurskie and Kujawsko-Pomorskie voivodeships, lying in the 
north of Poland, is 23% and 24%, respectively, and in six voivodeships in the central 
and northern parts of the country generally does not exceed 30%. 

Farms which in Polish conditions can be considered as medium-sized, provid-
ing parity income from agriculture and producing mainly for the market, i.e. those 
with an area of over 30 ha AL, constitute a small proportion of farms in the coun-

Fig. 2. Percentage of agricultural holdings between 1 and 5 ha in Poland by voivodeship 

Source: GUS (2008)
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try. Their percentage is particularly small (from 0.2% to 0.7%) in the southern 
part of Poland, i.e. in the Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie and Śląskie 
voivodeships (Fig.  3). As you move to the west and to the north of the country, 
the percentage of larger farms increases, to reach 9.3% and 9.5%, respectively, in 
the Zachodniopomorskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships with the highest 
concentration of land. 

The productive and economic potential of a farm is directly related to its area. 
Small and micro farms have for at least 20 years been showing limited ability to 
reproduce their productive assets. They have made little or none investments in 
machinery and technical equipment, and have abandoned or reduced animal produc-
tion, especially cattle. These farms as a rule are technologically backward, and the 
gap compared to larger farms seems to increase. Therefore, the productive potential 
of the region is inversely proportional to the number and percentage of small and 
micro farms. 

When taking the average production potential of Poland as 100 points, the 
highest production capacity is exhibited by holdings from traditionally agricultural 
regions, i.e. the Wielkopolskie and Kujawsko-Pomorskie voivodeships (135 and 139 

Fig. 3. Percentage of agricultural holdings above 30 ha in Poland by voivodeship 

Source: GUS (2008)
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points, respectively). Also holdings from the north-western regions have an above-
-average production potential. The Warmińsko-Mazurskie Voivodeship with a very low 
production potential (44 points) and the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship with the 
highest potential in the country (139 points) constitute the two ends of this scale. The 
voivode ships of south-eastern Poland differ greatly from the average, scoring between 
64 points (Małopolskie) and 79 points (Podkarpackie; Fig. 4). 

The stock of animals (cattle, pigs, sheep and horses) varies widely across the coun-
try. However, the actual animal stock depends mainly on two species, i.e. cattle and 
pigs. The distribution of bovine animal production in Poland is closely related not to 
the fodder base, especially not to the proportion of permanent grassland, but to the 
percentage of medium-sized and large farms in a given voivodeship. It is also connect - 
ed with breeding traditions and livestock institutional support, mostly dairying. Thus, 
in the southern part of the country, where the percentage of meadows and pastures 
is relatively higher because of the presence of mountains and foothills, the animal 
stock is not high (Fig. 5). This refers in particular to the Podkarpackie and Dolnośląskie 
voivodeships, however, other voivodeships in the southern part of the country also 

Fig. 4. Productive potential of individual holdings in Poland by voivodeship (expressed as 
% of country average) 

Source: “Wieś Jutra” [“Countryside of Tomorrow”], no. 6–7/2008
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tend to abandon animal breeding, especially the raising of milk cows. Also in the 
western provinces, where animal production was previously carried out in large state 
holdings, there has been a dramatic reduction in livestock after their liquidation (and 
privatisation). The newly-established farms here usually specialise in crop production 
(mainly cereals). 

Regional specialisation in the breeding of milk cows is particularly evident when 
looking at milk quotas (Fig. 6). Nearly 40% of the total national milk quota (which 
amounts to 9.568 million tons) is located in two voivodeships: the Podlaskie Voivodeship, 
which has become a  real centre of cow breeding, and the Mazowieckie Voivodeship. 
Southern Poland voivodeships, specifically the Podkarpackie and Małopolskie, and 
western voivodeships, such as the Lubuskie and Dolnośląskie, receive less than 2% of 
the national quota each. 

Another issue worth considering in the context of the agricultural development of 
Poland is the employment in the agricultural sector. Small and medium-sized farms are 
based on their own family labour, which normally is not sufficiently productive. Such 
farms tend to be a “storage” of labour surplus. The largest labour reserves are located 
in three southern voivodeships, i.e. the Podkarpackie, Małopolskie and Świętokrzyskie 

Fig. 5. Animal stock (LSU/100 ha arable land; LSU – livestock unit) in Poland by voivode-
ship

Source: “Wieś Jutra” [“Countryside of Tomorrow”], no. 6–7/2008
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(Fig. 7). The first two of them have a high population density exceeding 130 people 
per km2. At the same time, their great demographic potential provides perfect oppor-
tunities for the intensification of production, although this refers only to fruit- and 
vegetable-specialised sub-regions. In other sub-regions, the population surplus (in 
statistics counted among those employed in agriculture) leaves quite often the village 
or region for a long time or temporarily. 

The labour surplus is also permanently or temporarily employed in services, espe-
cially tourism, and also in the grey market. In the northern and western voivodeships 
of the country, where medium-sized and larger farms prevail, the employment in the 
agricultural sector ranges from 3 to 8 workers per 100 ha, which forms a basis for 
effective employment, a higher productivity, and a more reasonable organisation of 
farms. 

Fig. 6. Percentage of producers with milk quotas in Poland by voivodeship 

Source: Author’s study based on the data from the Bulletin of the Ministry of Agriculture and 
Rural Development, no. 1–2/2009
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Brief characterisation of the Małopolskie Voivodeship 
Rural areas located in mountains and foothills are of particular importance to the 
country because of the resources of drinking water and the natural landscape values 
they possess. The prevalence of extensive farming in Małopolska is largely due to 
natural barriers and the fragmentation of holdings. The natural barriers to the devel-
opment of agriculture and rural areas in the southern part of the region are a high 
proportion of land situated on steep slopes and a short growing season. In addition, 
factors causing soil degradation (e.g. water erosion) lead to a decrease in the organic 
matter of arable soils, which impairs environmental quality. A major threat to the soil 
is also posed by the abandonment of farming on arable lands. The latter is usually due 
to natural conditions (poor soil quality, unfavourable land relief, deficit or excess of 
rainfall), the economic and organisational conditions of agricultural activity, as well 
as external factors. 

The Małopolska countryside experiences a gradual decline in the population 
working in agriculture. There is a steady outflow of the population from periph-

Fig. 7. Employment in agriculture (workers/100 ha agricultural land) in Poland by voivode-
ship 

Source: “Wieś Jutra” [“Countryside of Tomorrow”], no. 6–7/2008
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eral zones of the region to large cities, and a very dynamic daily work-orientated 
migration. Mono-functional agricultural districts, especially those with traditional 
agriculture, suffer the greatest loss of population. An inflow of people can be seen 
in multifunctional areas, mainly in the neighbourhood of large cities. There is also 
an opposite trend consisting in the migration of urban residents to the countryside. 
Their inflow to some areas is so heavy that some of the agricultural land is taken 
over for housing development. The excessive expansion of housing in some districts 
represents a threat to the natural environment and landscape. Villages that do not 
have proper sewage systems and waste-management systems but abound in holiday 
residences lose their original nature constituting their natural and cultural value, 
appropriate for rural areas. 

Małopolska is a region where a population of over 3.2 million inhabitants (i.e. 8.3% 
of the total Polish population) lives on a relatively small territory (4.9% of the country 
area). Consequently, the region ranks 12th in the country in terms of area, and 4th 
in terms of population. The population density in Małopolska is 212 people per km2 
(Poland – 124 people per km2). 

The rural areas of Małopolska are inhabited by 1.6 million people (10.7% of the 
total rural population in Poland). The percentage of persons with a secondary or higher 
education is significantly lower in rural than urban areas. In cities, 10% of people have 
a higher education and 34% of inhabitants have a secondary education, while in villag - 
es this is 2% and 16%, respectively. Persons with a primary education account for 45% 
of the rural population of Małopolska (compared to 48.5% in Poland). 

The socio-economic transformations taking place in Poland have brought about 
changes in the traditional model of both village and agriculture. The share of agricul-
ture in the GDP has declined, although the proportion of this sector in the employment 
structure has remained large, which indicates a great potential of the agricultural 
sector, on the one hand, and a need for increasing its efficiency and diversifying econo-
mic activ ities in rural areas, on the other. The basic condition for rural development is 
to increase this diversity, mainly through enhancing the structure of socio-economic 
functions. The Polish countryside remains dominated by agriculture, which calls for 
developing its non-agricultural economic functions, i.e. services, tourism, housing, 
and forestry. 

To combat severe unemployment and social problems, very much attention is paid 
to the development of small businesses, including small and medium enterprises, 
especially in rural areas. It is commonly believed that the number of businesses oper-
ating within a district, county or voivodeship creates its economic strength. The level 
of the non-agricultural entrepreneurship of the inhabitants of mountain areas can be 
assessed by using such indicators as the density of business entities and their number 
per 10 thousand inhabitants (Table 1). The data shown in the table refer to businesses 
registered in the REGON system. In 2009, there were about 314.0 thousand businesses 
in Małopolska (about 8.4% of all the registered entities in Poland). Although the 
number of businesses per 10 thousand inhabitants in the Małopolskie Voivodeship – 
952 – was lower than the country’s average (981), the number of business entities per 
square kilometre in Małopolska (about 20.7) was almost twice higher than in Poland 
(12.0 on average). 

Some structural, economic and production-related problems of small farms...
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During the period 2002–2009, the number of businesses both in Poland and 
Małopolska tended to rise, with the increase being greater in the latter. It should 
also be noted that Małopolska had a higher rate of newly registered business entities 
(95 entities/10 thousand inhabitants) and a lower rate of those going out of business 
(58 entities/10 thousand inhabitants). 

Comparison of the number of registered entities with the number of people of 
working age suggests that the rate of entrepreneurship in the Małopolska region 
was quite high, about 150 entities per 1000 people of working age, close to Poland’s 
average (152 entities per 1000 people). Most businesses, both throughout the country 
and in Małopolska, operated in the services sector, less in the industry, and the least 
in the agricultural sector. 

Looking at individual counties of the voivodeship it can be noted that the highest 
rates of entrepreneurship, referred to both population and area, were in the counties 
with larger cities (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów). The latter had a higher number of 
companies from the services sector than Poland on average, and a few agri-business 
companies. Very high rates of entrepreneurship were also found in the Tatrzański 
County where companies operate mostly in the tourism sector. The situation was 
worst in the Tarnowski and Dąbrowski counties with entrepreneurship rates twice 
lower than in Małopolska on average. 

Unemployment in Małopolska varied markedly between the counties and had mainly 
a structural nature. This was caused by several factors, among them a mismatch between 
supply and demand in terms of area and profession. It is also necessary to account for 
hidden agrarian unemployment, considering that the law on the labour market2 does 

2  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 
2004 Nr 99, poz. 1001 (z późniejszymi zmianami) [The Act of 20 April 2004 on the promotion 
of employment and labour market institutions. Journal of Laws 2004, No. 99, item 1001 (as 
amended)].

Table 1. Entrepreneurship indicators for Poland and the Małopolskie Voivodeship 

Item
Poland Małopolskie 

Voivodeship
2002 2005 2009 2002 2005 2009

Total number of business entities 
(thousand) 3468.2 3615.6 3742.7 278.2 289.7 314.0

Number of business entities 
per 10 thousand inhabitants 907 948 981 859 887 952

Newly registered business entities 
per 10 thousand inhabitants – 69 92 – 63 95

Business entities deleted from the 
registry per 10 thousand inhabitants – 56 94 – 58 58

Number of business entities 
per km2 11.1 11.6 12.0 18.4 19.1 20.7

Source: Author’s study based on the data of the Central Statistical Office (GUS 2003, 2006, 2010)
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not include farmers3 among the unemployed. According to the General Agricultural 
Census, in the year 2002, about one-fifth of the people working in agriculture in 
southern Poland represented hidden unemployment. The scale of employment (and 
unemployment) in Małopolska did not significantly differ from that in the country as 
a whole, nevertheless, the figures were slightly better than those at the national level. 

In 2009, the total number of unemployed people in the Małopolskie Voivodeship 
was 130.0 thousand, with women accounting for about 52.0% of the registered unem-
ployed (Table 2). In the years 2000–2009, the proportion of registered unemployed 
persons in the productive-age population in Małopolska was lower than their average 
percentage in Poland, and tended to decrease (Table 2). 

The unemployment rate calculated for the voivodeship according to the International 
Labour Organisation averaged 9.7% in 2009, and was higher by 2.2 percentage points 
than the previous year. The situation was worst in the eastern part of Małopolska 
(Dąbrowski, Gorlicki, Limanowski and Nowosądecki counties), where the unemploy-
ment rate exceeded 15%, and clearly better in the central part of the voivodeship 
(Krakowski County and Kraków city, Wielicki County) and on its outskirts (counties: 
Miechowski 8.5%, Tatrzański 8.6%, Suski 9.5%) (US 2010). 

Assessment of the current state of agriculture in the Małopolskie 
Voivodeship 
The current state of agriculture and the processes of its development, including trans-
formation and integration, in Małopolska have been and still are influenced by various 
factors. Some of them facilitate certain types of agricultural activities in the area, the 

3  A farmer is an owner or a holder per se (or a dependant) of agricultural property comprising 
agricultural land with an area exceeding 2 ha (taxable acreage), or a person who is subject to 
pension or annuity insurance for permanent work as a spouse or a household member on a farm.

Table 2. Number of unemployed people in Poland and the Małopolskie Voivodeship, and 
their proportion in productive-age population 

Item
Poland Małopolskie 

Voivodeship

2000 2005 2009 2000 2005 2009

Number of unemployed 
(thousand) 2702.6 2773.0 1892.7 185.2 178.1 130.0

of which women 1491.6 1486.4 966.4 103.4 98.7 67.6

Proportion of unemployed 
in productive-age population (%) 11.6 11.4 7.7 9.6 8.7 6.2

of which women 6.4 6.1 3.9 5.4 4.8 3.2

Source: Author’s study based on the data of the Central Statistical Office (GUS 2001, 2006, 2010) 
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other have an impeding effect. Therefore, it is worth discussing the determinants of 
the functioning of farms, focusing special attention on the major directions of agri-
cultural production. 

Crop production 
A characteristic feature of agricultural production is its dependence on natural condi-
tions such as soil quality, climate, altitude and slope of fields, etc. The Małopolskie 
Voivodeship shows the greatest variety of both natural and economic conditions 
of agricultural production in Poland. This variety determines the diverse structure, 
intensity and level of production across the voivodeship. The land-use pattern, espe-
cially the proportion of agricultural land, defines the principles of agricultural acti-
vity as well as the capacity and structure of agricultural production, it is thus of vital 
importance to agricultural development. 

In 2009, agricultural land constituted 61.6% of the voivodeship area, which was 
only slightly higher than the average percentage for Poland. The second important 
land-use type was forests and wooded areas (30.3%), with the data for Małopolska 
being also very similar to those for Poland (Table 3). By contrast, the percentage of 
fallow land in the voivodeship was two times lower (0.8%) than in the entire country. 

As follows from the information published by the Central Statistical Office (GUS 
2003, US 2010), no major changes occurred in the land-use pattern of Małopolska over 
the period 2002–2009. The largest portion of all agricultural land in the voivodeship 
was arable land, followed by meadows and permanent pastures, and the smallest was 
gardens. This pattern was very similar to that for Poland. It should be noted, however, 
that Małopolska displays a wide diversity of terrain features. To properly characterise 
the conditions for agricultural development in the voivodeship, it is thus necessary to 
conduct the analysis at least at the level of individual counties. 

As shown in Figure 8, the northern part of the voivodeship, where the natural condi-
tions for agricultural production are best, has a very high percentage of arable land, in 

Table 3. Structure of land use in Poland and the Małopolskie Voivodeship (%) 

Item
Poland Małopolskie 

Voivodeship
2002 2005 2009 2002 2005 2009

Forests 29.3 29.9 30.4 30.1 30.0 30.3
Agricultural land 

of which: 
– arable land 
– meadows and permanent pastures 
– gardens 
– land under buildings and water 

reservoirs 

61.3

45.1
13.0

1.0

2.2

61.2

45.0
12.9

0.9

2.3

60.7

44.8
12.6

0.9

2.4

62.0

44.0
12.8

2.3

2.8

62.0

44.0
12.8

2.2

3.0

61.6

43.8
12.7

2.1

2.9
Other land 

of which fallow land 
9.4
1.6

8.9
1.6

8.9
1.6

7.9
0.6

8.0
0.7

8.1
0.8

Source: Author’s study based on the data of the Central Statistical Office (GUS 2003, 2006, 2010) 
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certain districts (e.g. Iwanowice, Miechów, Racławice) exceeding 90% of agricultural 
land. In the south, the proportions are different: it is permanent grassland which ac - 
counts for the largest percentage of agricultural land. In the Tatrzański, Nowotarski 
and Limanowski counties, situated in mountain areas, permanent pastures occupy 
above the half of the total area used for agriculture. This should be considered positive, 
as permanent grassland constitutes the most appropriate type of land use in mountain 
areas, especially at altitudes of above 700 m a.s.l., where temporary crops should not 
be cultivated. To compare, the percentage of permanent grassland in the German and 
Austrian Alps is around 90% (Musiał 2011). 

Fig. 8. Agricultural land structure in the Małopolskie Voivodeship by county 

Source: Author’s study based on the data of the Statistical Office in Kraków (US 2010) 

Gardens cover a relatively small area in the Małopolskie Voivodeship. Again, there 
are differences at the county level: the percentage of gardens in the agricultural land 
structure is low in the northern and western parts of the region, and higher in the 
south, the production being concentrated mainly in such counties as Limanowski 
(5.4% agricultural land), Nowosądecki (3.9%) and Myślenicki (3.1%). 

Sown area and structure of the major crops 
In 2009, the area under cereals in the Małopolskie Voivodeship totalled 258.4 thous. ha, 
which was 10.3% less than in 2000 (Table 4). Wheat occupied the largest portion of this 
area, i.e. 43.0% (13.2% less compared to 2000). It should be noted, however, that the 
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values for 2009 were higher compared to 2005. The sown area of rye decreased sharply 
between 2000 and 2005 (by nearly 60%), and tended to further decline in the following 
years, but its yields rose. Also the area under oats shrank, although to a smaller extent. 
By contrast, a steady increase in sown area was observed for barley. There was a clear 
rising trend in the sown area of such root crops as rape and turnip rape, which may be 
attributed to their increased production profitability between 2000 and 2009. Thus, 
assuming that the EU energy policy will continue to be focused on the increased use 
of vegetable oils, a further increase in the sown area of these plants can be expected. 

Comparison of the yields of cereals in 2009 and 2000 demonstrates that the cereal 
production in Małopolska has increased over the last decade, despite some fluctu-
ations caused by weather conditions (the same was true for the entire country). The 
increase was due to at least two factors, i.e. the more frequent (though not sufficient) 
use of seeds of more productive varieties and the abandonment of cereal production 
in areas with poor environmental conditions and very low yields (mainly in the south 
of the voivodeship). 

The most dramatic decreases in area, both absolute and relative to other plants, 
were detected for potatoes, with the sharpest drop between 2000 and 2005. A worry-
ing phenomenon is relatively low yields, which in 2009 were only 161 dt/ha. Changes 
occurred also in the case of ground vegetables and fruit trees. While the area of either 
group of plants was reduced in relation to the year 2000, the yields of ground vegeta-
bles slightly decreased and those of fruits significantly increased during the decade. 

Table 4. Sown area and yields of major crops in the Małoposkie Voivodeship 

Plants

Sown area
(thousand ha) Change 

(2009 : 2000)

Yields (dt/ha)

2000 2005 2009 2000 2005 2009

Cereals (total) 288.0 255.9 258.4 89.7% 28.1 33.3 31.8

Wheat 128.2 104.6 111.2 86.8% 29.0 34.4 32.7

Rye 21.6 9.8 8.8 40.8% 24.2 26.3 26.1

Barley 45.8 48.6 48.9 106.8% 29.0 33.2 31.9

Oats 29.4 23.2 19.3 65.7% 22.9 24.7 24.2

Potatoes 89.9 49.1 42.8 47.6% 178.0 178.0 161.0

Sugar beets 1.8 1.7 1.3 76.0% 393.0 491.0 584.0

Rape 
and turnip rape 2.3 2.8 4.7 205.2% 26.5 29.0 31.8

Ground 
vegetables 20.4 23.0 19.8 89.7% 279.1 267.2 271.1

Fruit trees 25.2 15.3 14.8 86.8% 55.5 86.9 92.4

Source: Author’s study based on the data of the Statistical Office in Kraków (US 2010) 
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Due to the fact that the Małopolskie Voivodeship has very diverse agricultural 
conditions, both the absolute sown area and its structure vary widely among counties. 
While cereals prevail in all counties, covering from 66% (Proszowicki County) to 82% 
(Oświęcimski County) of the overall sown area of a county, their absolute sown area 
varies according to the proportion of arable land in the agricultural land structure. As 
shown in Figure 9, in southern Małopolska the proportion of arable land is lower than 
30%, and as you move to the north, it gradually increases to reach the values of over 
90% in the Olkuski and Miechowski counties. 

Proportion of crops

Arable land in agricultural land

< 30%

30–50%

50–70%

70–90%

> 90%

cereals

potatoes

fodder plants

industrial crops

vegetables

Fig. 9. Sown area structure of cultivated plants vs. percentage of arable land in agricultural 
land in the Małopolskie Voivodeship by county 

Source: Author’s study based on the data of the Statistical Office in Kraków (US 2010)

In the southern part of the voivodeship, i.e. the Tatrzański, Nowotarski and 
Limanowski counties, the share of potatoes in the sown area of plants is very high (up 
to 30%), with the importance of other groups of plants, such as industrial crops and 
vegetables, being marginal. The sown structure in the northern part of the voivode-
ship, i.e. the Proszowicki, Krakowski and Miechowski counties, follows a bit different 
pattern: besides cereals, also vegetables play there an important role. In the western 
part, mainly in the Oświęcimski and Suski counties, a comparatively large percentage 
of industrial crops, such as rape and turnip rape, is also recorded. 

While the proportion of cereals as a group in the sown structure is relatively simi-
lar throughout the voivodeship, the percentages of individual crops differ greatly 
between the counties (Fig. 10). This results from the varied environmental conditions 
and nutritional needs of livestock. It should be pointed out that oats have a rela-
tively large share in the sown structure of cereals in the areas the least suitable for 
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crop production (Tatrzański and Nowotarski counties), where horses are relatively 
numerous. Similarly, counties with large numbers of pigs (Proszowicki, Miechowski 
and Krakowski) show a relatively high proportion of barley (cultivated for fodder). In 
the Wadowicki, Tarnowski and Dąbrowski counties, the group of other cereals (mainly 
cereal mixtures used as a fodder for pig production) represents a relatively large 
per centage of the total area sown with cereals. 

Proportion of cereal species

wheat

rye

barley

oats

triticale

other

Cereals-sown land in agricultural land

< 20%

20–40%

40–60%

> 60%

Fig. 10. Sown area structure of cereals vs. percentage of cereals-sown land in agricultural 
land in the Małopolskie Voivodeship by county 

Source: Author’s study based on the data of the Statistical Office in Kraków (US 2010) 

Animal production 
The main source of income in the agriculture of developed countries is animal produc-
tion, which largely determines crop production. This results from economic calcu-
lation, because animal products are usually more processed than products of plant 
origin and reach relatively higher prices. In Poland, especially in mountain areas, 
animal production also plays an important role both as a sector of the economy and 
a source of income for farming families. 

The natural environment in most of Małopolska has predisposed it with time to devel - 
op herbivore animal production. According to statistical data (US 2010), in 2009, there 
were about 187.5 thousand cattle, among them 114.9 thousand cows, in the Małopolskie 
Voivodeship (Table 5). Compared to 2000, the population of cattle declined almost by 
half, showing a steady downward trend during the 9-year period in question. 
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Pigs also played an important part in the agricultural production of Małopolska, 
with their number in 2009 amounting to 346.1 thousand. This was about 30% less than 
in the year 2000. The largest decrease in the number of pigs occurred after 2005, which 
followed the pattern of the country as a whole. 

In 2009, the sheep population of Małopolska was 60.6 thousand, which constituted 
almost 30% of the total sheep population in Poland. Compared to the year 2000, the 
number of these animals increased by almost a quarter, but was much lower than in 
2005. The abandonment of sheep breeding was caused by the significant fall in wool 
and lamb prices, and the resulting decrease in the profitability of farming compared 
with other sectors of the economy. 

Table 5. Livestock population in the Małopolskie Voivodeship 

Item
Number of animals (thousand) Change 

(2009 : 2000)2000 2005 2009

Cattle 
of which cows 

353.4
221.9

265.7
161.2

187.5
114.9

53.1%
51.8%

Pigs 
of which sows 

505.4
54.9

526.7
55.9

346.1
38.9

68.5%
70.8%

Sheep 
of which ewes 

49.1
41.5

91.8
68.7

60.6
50.5

123.4%
121.5%

Horses 56.9 30.9 29.1 51.2%

Source: Author’s study based on the data of the Statistical Office in Kraków (US 2010) 

In 2009, the levels of livestock expressed in livestock units (LSU) per 100 hec tares 
of agricultural land in the Małopolskie Voivodeship (41.0 LSU/100 ha AL) were lower 
than average for Poland. In this year, the stock of the largest group of animals, i.e. 
cattle, corresponded to 22.6 LSU/100 ha AL and was about 33% lower than in 2000 
(Table 6). The reduction in livestock over the period 2000–2009, though smaller 
(10%), was also observed for pigs, the number of which per 100 ha AL fell to a level of 
8.4 LSU in 2009. A better situation was noted in the case of sheep and other animals 
(mainly poultry), whose stock increased significantly compared to the year 2000. 

The relative values (livestock per 100 ha AL) decreased less than the absolute 
figures (size of animal population), which can be associated with a significant reduc-
tion in the area of agricultural land. The information on livestock describes the scale 
of reduction in the animal production more accurately than the data on population 
size do. 

The scale of animal production in the Małopolskie Voivodeship, similar to crop 
production, varies greatly between the counties. The herds of farm animals are 
largest in the Nowotarski, Nowosądecki and Tarnowski counties, and smallest in the 
Chrzanowski, Oświęcimski and Olkuski counties. The size of animal population is also 
relatively small in the highly urbanised counties: Wielicki, Bocheński and Brzeski (Fig. 
11). The number of animals (converted to LSU) per 100 ha AL is highest in the south of 
the voivodeship, but only in mountain areas (Tatrzański and Nowotarski counties) it 
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exceeds 50 LSU/100 ha AL. The livestock levels are also high in counties situated in the 
Carpathian Foothills (Gorlicki, Nowosądecki, Limanowski and Myślenicki), and in two 
counties located in the northern part of the voivodeship (Miechowski and Proszowicki). 

Table 6. Total animal stock, expressed in LSU per 100 ha AL, on farms in the Małopolskie 
Voivodeship 

Item
Animal stock (LSU/100 ha AL) Change 

(2009 : 2000)2000 2005 2009
Cattle 

of which cows 
33.6
25.2

27.3
19.9

22.6
16.6

67.1%
66.2%

Pigs 
of which sows 

9.3
3.1

10.4
3.5

8.4
2.8

90.3%
90.4%

Sheep 
of which ewes 

0.6
0.5

1.1
0.9

0.9
0.7

157.6%
155.2%

Horses 5.2 3.1 3.4 65.4%
Other animals 3.6 4.5 5.8 159.1%
Total 52.3 46.5 41.0 78.5%

LSU – livestock unit, AL – agricultural land 

Source: Author’s study based on the data of the Statistical Office in Kraków (US 2010) 

5000 LSU

Livestock density

< 30 LSU/100 ha AL

30–40 LSU/100 ha AL

40–50 LSU/100 ha AL

> 50 LSU/100 ha AL

Animal population

Fig. 11. Animal population and livestock density on farms in the Małopolskie Voivodeship 
by county; LSU – livestock unit, AL – agricultural land 

Source: Author’s study based on the data of the Statistical Office in Kraków (US 2010)
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Counties with the largest percentage of permanent grassland in the area of agricul-
tural land, i.e. the Nowotarski and Tatrzański counties, have also the highest proportion 
of herbivores (cattle and sheep) in the animal population (Fig. 12). In the foothill part of 
Małopolska, having a long cattle-raising tradition, cattle accounts for over 70% of the 
total livestock population. Poultry is an important group of animals in the western part 
of the voivodeship, i.e. the Oświęcimski, Chrzanowski and Myślenicki counties. 

Proportion of animal groups

cattle

pigs

horses

sheep

other

Permanent grassland in agricultural land

< 20%

20–40%

40–60%

> 60%

Fig. 12. Animal population structure vs. percentage of permanent grassland in agricultural 
land in the Małopolskie Voivodeship by county 

Source: Author’s study based on the data of the Statistical Office in Kraków (US 2010)

The economic results of farms depend on the size of production. The animal produc-
tion can be measured in absolute values (e.g. the number or live weight of animals; the 
volume of milk; the value of production) or, more accurately, relative for example to 
the area of agricultural land (livestock in LSU per 100 ha AL, or in kg per ha AL; milk 
volume or milk production value per ha AL). As shown in Table 7, the values of some 
indicators of animal production suggest that the Małopolskie Voivodeship can achieve 
better average results for the beef, veal and sheep production than the country on 
average. In addition, the three indicators display a positive increasing trend. Thus, 
given the natural environmental conditions of the southern part of the voivodeship, it 
would be beneficial for this area to further develop these types of animal production. 

Małopolska exhibits somewhat worse results for milk production (640 l/ha; ca. 
3600 kg/cow) than Poland on average (747 l/ha; ca. 4500 kg/cow). The worrying fact is 
that the trends in productivity of this sector in Małopolska, unlike those in the entire 
country, are decreasing. 
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Conclusions 

The prevalence of small agricultural holdings in southern Poland seems to be a perma-
nent feature of its agriculture. The fragmentation of agricultural land creates unfavour-
able situation for the Małopolska’s agriculture when faced with a market economy 
and international competition, which includes a limited access of small farmers to the 
EU agricultural markets. Although farmers in the Małopolska village exhibit a strong 
emotional attachment to land and highly value its possession and inheritance, this 
does not translate into an interest in the rational management of land or the raising 
of livestock, particularly herbivores. The livestock shortage, in turn, is reflected in the 
decreased agricultural use of land, leading to its abandonment (this is especially the 
case of grassland). 

The governing bodies of the Małopolskie Voivodeship make real efforts aimed at the 
economic activation of its rural areas and farms. This is done mainly by supporting the 
development of fruit- and vegetable-growing, agritourism, local and regional products. 
Areas with poor soils, in particular those located close to cities, are faced with the rising 
problem of land abandonment and an increase in fallow lands. In the years to come, this 
will represent a serious challenge for the municipality and agricultural policy. 
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Obraz polskiego rolnictwa w wybranych mediach 
niemieckich i francuskich w latach 2004–2005 

The image of Polish agriculture in selected German 
and French media in the years 2004–2005 

Szymon Sikorski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Streszczenie. Poszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku o Polskę (wśród ogółem 10 
państw) stanowiło ukoronowanie działań politycznych wszystkich polskich rządów od 
roku 1989, Polacy odczuwali jednak pewne obawy przed konsekwencjami tego pociągnię-
cia. Największy niepokój zgłaszali mieszkańcy obszarów wiejskich i rolnicy gospodaru-
jący na małych areałach. Z drugiej strony, mieszkańcy krajów „starej Europy” obawiali 
się najazdu tanich pracowników, przede wszystkim osób o niskich kwalifikacjach zawo-
dowych. Nastroje te podsycała kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, przed-
terminowe wybory parlamentarne w Niemczech, a także prace nad ratyfikacją Traktatu 
Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Niniejsza praca ma na celu porównanie, na podstawie 
analizy doniesień prasowych, sposobu podejścia Niemiec i Francji do kwestii związanych 
z  polskim sektorem rolniczym w okresie okołoakcesyjnym. Niemieccy plantatorzy do-
strzegali zagrożenie wynikające z polskiego eksportu żywności, ale zdawali sobie spra-
wę, że bez pomocy polskich robotników sezonowych opłacalność ich produkcji spadnie. 
Niemieccy konsumenci byli zainteresowani zakupem tańszych i dobrych produktów. Z ko-
lei związki zawodowe obawiały się nierównej konkurencji, dlatego dążyły do uzyskania 
prawnych zapisów o płacy minimalnej czy ograniczeniu liczby obcokrajowców; uwidoczni-
ła się tu pewna sprzeczność z interesami plantatorów i konsumentów. Już w rok po akcesji 
okazało się jednak, że gospodarka niemiecka zaczęła szybciej się rozwijać, natomiast nowe 
kraje członkowskie odnotowały zwiększony deficyt w obrotach z RFN. Inne nastawienie 
dominowało we Francji, która z racji geograficznych i lingwistycznych nie była narażona 
na pierwszą falę migracji zarobkowej. Nad Sekwaną bardzo się obawiano polskiego eks-
portu rolnego, gdyż francuski rząd silnie wspierał krajowe rolnictwo. Publikatory tworzyły 
niekorzystny wizerunek Polski i jej gospodarki, kreśląc schemat nieuczciwego pracow-
nika z Polski lub innych krajów „nowej Europy” czy budując mit „polskiego hydraulika”. 
Francuskie związki zawodowe uciekały się raczej do pouczania Polaków o ich niedojrzało-
ści. Obrazy prezentowane w mediach powstały na użytek toczącej się kampanii wyborczej 
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do parlamentu w Niemczech i referendum w sprawie konstytucji europejskiej we Francji. 
Należy podkreślić, że wprawdzie politycy zarówno w Niemczech, jak i we Francji czynili 
wiele gestów mających pokazać ich prounijność, ale faktycznie wspierali stosowanie licz-
nych barier hamujących swobodę przepływu towarów i usług. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska • dumping socjalny • produkcja rolna

Abstract. The 2004 enlargement of the European Union, which included Poland among 
a total of 10 countries, was the culmination of the political undertakings of all Polish 
governments since 1989. The Poles, however, felt some anxieties about the consequences 
of the move, the greatest concerns being voiced by the residents of rural areas and by 
small farmers. The inhabitants of “old Europe”, in turn, feared an invasion of cheap la-
bour, especially of people with low vocational qualifications. These fears were fuelled by 
the election campaign to the European Parliament, the early parliamentary election in 
Germany, and the activities connected with the ratification of the Constitutional Treaty 
of the EU. The present study aims to compare, on the basis of press reports, the approach 
of Germany and France to the issues concerning the agricultural sector of Poland in the 
period around its accession to the EU. It was found that German growers perceived Polish 
food exports as a threat, but realised that without the help of Polish migrant workers the 
profitability of their production was doomed to fall. German consumers were interested 
in buying good products at cheaper prices. Trade unions feared unfair competition, and 
therefore sought to introduce regulations establishing the minimum wage or restricting 
the inflow of foreigners to the country. The latter objectives were in contradiction with 
the interests of farmers and consumers. As early as a year after the accession it appeared, 
however, that the German economy began to grow rapidly, while the new member states 
recorded an increased deficit in the trade with Germany. France showed a somewhat 
different attitude to the issues in question because, due to geographical and linguistic 
reasons, it was not affected by the first wave of labour-related migration. The French 
feared that the Polish agricultural export activity might adversely influence the national 
agriculture which used to enjoy strong support from the government. The mass media in 
France created a negative image of Poland and its economy, by forming a distorted pic-
ture of a dishonest employee from Poland (the same applied to other countries of “new 
Europe”), or by perpetuating the myth of a “Polish plumber”. The French trade unions re-
sorted rather to moralising about the alleged immaturity of Poles. The images presented 
in the media of Germany and France were created for the purposes of the ongoing parlia-
mentary election campaign in the former and the referendum on the European constitu-
tion in the latter. It should be stressed that politicians in both countries admittedly made 
a lot of gestures intended to show their pro-EU attitude, but actually they supported the 
use of numerous barriers to the free flow of goods and services. 

Key words: European Union • social dumping • agricultural production 

Wstęp 
Od początku przemian polityczno-gospodarczych zachodzących w Polsce w latach 80. 
XX wieku Polska cieszyła się sympatią polityków w Niemczech Zachodnich i we Francji. 
Pozytywny stosunek do naszego kraju był z jednej strony uwarunkowany względami 
ekonomiczno-politycznymi, z drugiej zaś chęcią swoistej ekspiacji Niemców za grzechy 
nazizmu, a w przypadku Francuzów, niebędących naszymi sąsiadami – przeszłością 
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naznaczoną brakiem zatargów granicznych we wzajemnych relacjach oraz współ-
pracą sięgającą jeszcze czasów królów elekcyjnych, a zwłaszcza współpracą gospodar-
czą w dekadzie E. Gierka (Anusz 1982, Warchala 2007). Z Francją, przede wszystkim 
za czasów Charles’a de Gaulle’a, łączyła nas także koalicja wynikająca z obawy przed 
nieuznawaniem granic na Odrze i Nysie, deklarowanym przez kanclerza Adenauera 
i  innych polityków RFN (Stefanowicz 1994, Klessmann 1999). Francja plasowała się 
w trójce największych inwestorów pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych w Polsce, a Niemcy znajdowały się na 2, 3 lub dalszym miejscu. Od 2000 roku 
francuskie przedsiębiorstwa należały do najaktywniejszych inwestorów na polskim 
rynku. Pod koniec roku 2003 łączna wartość ich inwestycji wynosiła 13,9 mld USD, co 
stanowiło 19% wszystkich inwestycji zagranicznych na naszym rynku. Było to wyni-
kiem swoistego boomu inwestycyjnego notowanego w latach 1998–2001, kiedy to fran-
cuskie inwestycje zwiększyły się pięciokrotnie1. Niemieckie inwestycje w tym okresie 
miały raczej charakter rozproszony, przy czym bardziej nasilone były na obszarze przy-
granicznym (Małachowski 2002). Istotne różnice między dwoma państwami dotyczyły 
stosunku do kwestii rolnictwa, zwłaszcza w okresie okołoakcesyjnym. Francuzi obawiali 
się nie tylko dumpingu socjalnego, czego symbolem stał się „polski hydraulik”2, ale też 
wejścia na francuski rynek polskich płodów rolnych, co mogłoby wpłynąć na spadek 
rentowności francuskiej produkcji rolnej silnie subwencjonowanej przez rząd. Inne 
stanowisko reprezentowali Niemcy – w sektorze rolniczym czekali na polskich robotni-
ków sezonowych, których praca często decydowała o rentowności produkcji.

Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku było ukoronowaniem działań 
politycznych wszystkich polskich rządów od roku 1989. Obraz naszego kraju, w tym 
sektora rolnego, w oczach mieszkańców Niemiec i Francji – państw pod wieloma 
względami ważnych dla Polski – ewoluował z upływem czasu, na co miały wpływ 
treści publikowane w mediach w latach 2004 i 2005. Zmiany te przebiegały szczególnie 
dynamicznie w okresie bezpośrednio poprzedzającym akcesję oraz w roku następ-
nym, dlatego w artykule poddano analizie zawartość materiałów na tematy związane 
z polskim rolnictwem, zamieszczanych wówczas w prasie niemieckiej i francuskiej, aby 
na tej podstawie porównać ówczesny stosunek dwu państw do tych kwestii i z perspek-
tywy czasu ocenić, na ile sprawdziły się tamte oczekiwania. 

Materiał i metody 

W analizie zagadnień z zakresu najnowszej historii pomocne są wszelkie źródła pisane, 
w tym zwłaszcza opisowe oraz aktowe. Jako źródła opisowe wykorzystano doniesienia 
z prasy niemiecko- i francuskojęzycznej, przyjmując, że głoszone tam poglądy, a także 

1 Informacja MSZ – Ambasada RP w Paryżu: Inwestycje zagraniczne w Polsce, Biuletyn Unia 
Europejska, 30 czerwca 2004, r. V, nr 114, s. 8; M. Szymanowska, Les polonaises débarquent en 
Europe, „Le Point”, 18 marca 2004 (www.lepoint.fr/archives/article.php/44342). 

2 Informacja MSZ – Ambasada RP w Paryżu: Informacja własna placówki, Biuletyn Unia 
Europejska, 13 maja 2005, r. VI, nr 91/1123, s. 9; A. Stasiuk, Angst vor dem polnischen Klempner, 
„Süddeutsche Zeitung”, 23 lipca 2005. 
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afiliacje polityczne tych publikatorów mogą mieć związek z przekazywanym przez nie 
odbiorcom obrazem rzeczywistości. 

Wśród wykorzystanych pism były następujące dzienniki niemieckie: „Süddeutsche 
Zeitung” (liberalny), „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (merytorycznie najlepszy 
z niemieckich dzienników konserwatywnych), „Die Welt” (uważany za konserwatywny 
i prawicowy), „Frankfurter Rundschau” (reprezentujący nurt lewicowo-liberalny; opinio-
twórczy), „Berliner Zeitung” (centrolewicowy, czytany przez młodych ludzi aktywnych 
zawodowo), „Die Tagesspiegel” (o centrowym charakterze), „Märkische Oderzeitung” 
(lewicowy, ze wschodniej Brandenburgii), „Neues Deutschland” (przed zjednoczeniem 
organ Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności), „Handelsblatt” (naj większy niemiecki 
dziennik ekonomiczny), „Financial Times Deutschland” (nie mieckojęzyczna mutacja 
„The Financial Times”) i „die tageszeitung” (silnie lewicowy i ekologiczny, prowadzący 
kampanię przeciw A. Merkel; w 2006 r. obraził prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz jego 
brata, premiera Jarosława Kaczyńskiego; od 1982 r. tytuł dziennika pisze się małymi lite-
rami). Z dzienników francuskich należy wymienić takie tytuły, jak: „Le Figaro” (o charak-
terze prawicowym; na początku lat 90. XX wieku właściciel dziennika R. Hersant był 
też właścicielem m.in. „Rzeczpospolitej”, „Tempa”, „Trybuny Śląskiej” oraz „Dziennika 
Łódzkiego” i dobrze znał sprawy polskie), „Le Monde” (centrolewicowy, chociaż oficjal-
nie umiarkowany), „Libération” (socjaldemokratyczny), „Les Échos” (ekonomiczny) i „La 
Tribune” (ekonomiczny, mający formę tabloidu). 

Informacje zaczerpnięto także z tygodników: niemieckich – „Der Spiegel” (najbar-
dziej opiniotwórczy z niemieckich tygodników) i „Die Zeit” (lekko prawicowy), jak 
również francuskich – „L’Express” (wzorowany na amerykańskim „Time”), „Le Nouvel 
Observateur” (związany z francuską socjaldemokracją) i „Le Point” (prezentujący 
poglądy Socjalistycznej Partii Radykalnej).

Aby prezentowana analiza była spójna, posłużono się metodami: opisową i porów-
nawczą, szczególnie przydatnymi w badaniu zjawisk z pogranicza socjologii i ekonomii. 

Wyniki 

Charakterystyka rolnictwa Polski przed akcesją do Unii Europejskiej 
Jako punkt wyjścia do analizy posłuży omówienie kilku zagadnień związanych 
z kształtem polskiego rolnictwa w okresie przedakcesyjnym. Na początku należy zadać 
pytanie, kto wówczas był rolnikiem. Wbrew pozorom odpowiedź nie jest jednoznaczna, 
gdyż „statystyka masowa definiuje rolnika przez fakt użytkowania gospodarstwa 
rolnego o powierzchni większej niż 1 ha” (ISP 2000, s. 7). W 1996 roku „oznaczało to, 
że ludność chłopska liczyłaby 8245 tys. osób, z czego większość (7498 tys.) mieszka na 
terenach wiejskich, co stanowiło 21,3% ludności kraju” (ISP 2000, s. 7). Innym kryte-
rium szacunkowym może być fakt czerpania podstawowych dochodów z działalności 
rolniczej. Według niego, w 1996 roku rolnikami było 37% użytkowników gospodarstw 
rolnych, co stanowiło 36,27% ludności wiejskiej (GUS 1998). Dla naszych zachodnich 
partnerów dane te wskazywały, że to właśnie z tym rozdrobnionym sektorem będą 
po akcesji największe kłopoty. Obawy te w tamtym czasie wydawały się uzasadnione, 
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zwłaszcza w świetle słabego przygotowania polskiego rolnictwa do funkcjonowania 
w Unii Europejskiej. Jak najszybciej należało podjąć działania restrukturyzacyjne, 
które owocowałyby zmianami w sferze ekonomicznej i społecznej. W tym kontekście 
kluczową kwestią stawała się gotowość samych rolników do inicjowania zmian, a także 
ich chęć przystosowania się do nowych, zmieniających się warunków otoczenia. 
W 1999 roku rolnictwo wytwarzało 6% PKB, przy zatrudnieniu 19% populacji w wieku 
produkcyjnym. Do przeprowadzenia restrukturyzacji sektora potrzebny był wzorzec 
postępowania. Wybrano model niemiecki, jako najbardziej zbliżony pod względem 
warunków techniczno-przyrodniczych. Oznaczało to jednak pozostawienie na tere-
nach wiejskich jedynie 2,7 mln osób czynnych zawodowo. Reszta z 14,7 mln osób 
musiałaby opuścić sektor rolniczy i szukać pracy gdzie indziej. Okazało się, że działa-
nia te wymagają silnej interwencji państwa, gdyż polskie rolnictwo podlegało regulacji 
i wsparciu w znacznie większym zakresie niż inne działy gospodarki. W krajach Unii 
Europejskiej była wówczas wyraźnie widoczna interwencyjna, regulacyjna i ochronna 
funkcja państwa wobec rolnictwa. Nie oznacza to, że UE nie podejmowała działań 
mających służyć deregulacji i zwiększeniu konkurencyjności tego sektora. Działania 
takie spotykały się jednak z oporem, zwłaszcza we Francji, w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii. Należy pamiętać, że pod koniec lat 90. XX wieku polscy rolnicy uważali zaan-
gażowanie państwa w modernizację sektora za zbyt małe. Można wręcz stwierdzić, że 
– paradoksalnie – to oni skutecznie oparli się działaniom modernizacyjnym i restruk-
turyzacyjnym, a w okresie wolnej konkurencji stali się najbardziej zagorzałymi obroń-
cami etatyzmu na obszarach wiejskich. 

Z przedstawionymi nastrojami wiązał się także stosunek polskiej wsi do integracji 
europejskiej. Idea ta miała niskie poparcie wśród społeczności wiejskiej. Najczęściej 
sygnalizowano takie problemy, jak brak informacji o praktycznych aspektach inte-
gracji3, zagrożenie wykluczeniem społecznym, dysproporcja subwencji państwowych, 
zapóźnienie techniczne, upadek drobnych i średnich gospodarstw, wzrost bezrobocia, 
zalew rynku unijną żywnością oraz wykup ziemi. Dlatego w 1999 roku dwie trzecie 
rolników uważało, że akcesja przyniesie więcej strat niż zysków (ISP 2000). Jako pozy-
tywy integracji wskazywano natomiast dostęp do nowych technologii upraw i do parku 
maszynowego. Chociaż rolnicy czuli się zagubieni i niedoinformowani (Gerszewska 
i Kucharczyk 1999), to w miarę poszerzania kampanii informacyjnej można było zauwa-
żyć wzrost poziomu aprobaty dla integracji, jednak tylko nieliczni rolnicy (1%) liczyli, 
że wejście na rynki unijne przyniesie im korzyści. Tym niemniej wielu z nich przyjęło 
z zadowoleniem uruchomienie przedakcesyjnych programów rolniczych: PHARE, ISPA 
i SAPARD. Spośród nich szczególnie dobrze wykorzystany został SAPARD (PSDB 2007, 
s. 3), co należy uznać za sukces administracji odpowiedzialnej za jego realizację. Dzięki 
niemu inwestowano w rozwój obszarów wiejskich i infrastrukturę rolniczą, uzyskiwano 
certyfikaty oraz tworzono bazę agroturystyczną. Efekty programu, choć dostrzegalne 
już w okresie okołoakcesyjnym, stały się wręcz namacalne w latach 2006–2010.

3 Według danych CBOS z września 1998 r., jedynie 9% mieszkańców wsi i 10% rolników uważało 
się za dobrze poinformowanych w kwestii integracji, jej kosztów oraz potencjalnych zysków, 
a ponad połowa deklarowała brak jakiejkolwiek wiedzy w kwestii integracji (komunikat z badań 
CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia”, wrzesień 1998). 
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Rok 2004 – narastanie niemieckich i francuskich obaw 

Analizując niemieckie i francuskie doniesienia prasowe na temat polskiego rolnictwa, 
warto zauważyć, że inny charakter miały problemy, z jakimi borykali się Niemcy, będący 
naszymi sąsiadami, inne zaś niepokoiły Francuzów, patrzących na Polskę jako na kraj 
doskonały do inwestowania. Generalnie jednak obraz polskiego rolnictwa prezento-
wany w tej prasie na przełomie lat 2003/2004 był niekorzystny. Wielokrotnie podkreś-
lano, że na zrównanie poziomu mechanizacji produkcji rolnej i zmianę świadomości 
polskich rolników potrzebne będą miliardy euro i co najmniej dwie dekady. Nie należy 
się zatem dziwić, że wobec tak złożonych problemów Niemcy i Francuzi patrzyli z wiel-
kim niepokojem na poszerzenie Unii, obawiając się nie tylko zmniejszenia dopłat do 
produkcji rolnej na rzecz nowych krajów, ale także zalewu rynku pracy pracownikami 
rolnymi z Polski. Tymczasem niemiecki i francuski rynek pracy nie był na to przygoto-
wany, co wykazała burzliwa dyskusja nad ustawą migracyjną. Dyskusja ta, zainicjowana 
w 2004 roku w Niemczech, przetoczyła się także przez Francję4. Według niemieckich 
władz, utrzymanie zakazu zatrudnienia miało ochronić ich rynek przed dumpingiem 
płacowym. Średnia stawka w Saksonii wynosiła 3,27 EUR/h, co przy ówczesnym kursie 
euro stanowiło równowartość 14,5 PLN/h, a przy 200 godzinach pracy miesięcznie 
dawało 2900 PLN (w Polsce średnia krajowa wynosiła wtedy 1600 PLN). Nie wszyscy 
jednak popierali utrzymanie zamkniętego, czyli droższego, rynku pracy. Pracodawcy, 
wspierani przez konsumentów, dążyli do optymalizacji zysków oraz obniżania kosz-
tów pracy i cen detalicznych. Po przeciwnej stronie stały związki zawodowe, słusznie 
obawiające się powstania presji płacowej ze strony innych mniejszości narodowych 
w Niemczech (głównie Turków), jak i roszczeń pracowników we wschodnich landach. 
W tym kontekście jedynym udogodnieniem wynikającym z akcesji było zniesienie wiz 
dla Polaków chcących podjąć pracę. 

Polska pomoc potrzebna, wręcz konieczna 

Należy zaznaczyć, że rolnictwo niemieckie praktycznie od lat 80. XX wieku opierało 
się na sezonowej pracy obcokrajowców. Nie dziwi zatem, że jeszcze w miesiącu akce-
syjnym „Der Tagesspiegel” w obszernym materiale apelował o zwiększenie limitów 
zatrudnienia Polaków na plantacjach. Przytoczono tam wypowiedź K.-D. Hübnera, 
burmistrza miasta Guben. Jego zdaniem, wielu przedsiębiorców nie decydowało się 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej z powodu braku rąk do pracy. Hübner miał 
nadzieję na powstanie 120 nowych miejsc pracy, gdy pojawiła się firma chcąca otwo-

4 G.P. Hafty, Einsichten im Kanzleramt, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 27 maja 2004; 
R. Birnbaum, Mehr Sein als Schein, „Der Tagesspiegel”, 27 maja 2004; J.M. Möller, Kommentar: 
Sitzen gelassen, „Die Welt”, 27 maja 2004; S. Telöken, Europa ist keine Insel, „Der Tagesspiegel”, 
29 lipca 2004; E. Le Roy Laudrie, Quelques questions sur l’immigration en France, „Le Figaro”, 
24 sierpnia 2004; S. Denis, Que voulons-nous faire de nous?, „Le Figaro”, 19 października 2004; 
A. Brezet, J.-M. Gonin, M.-Ch.Tabet, Villepin: »L’immigration illégale, enjeu républicain«, „Le 
Figaro”, 25 listopada 2004; B. Dierks, Deutsche Blockade verzögert Einwanderungspolitik in 
Europa, „Financial Times Deutschland”, 26 października 2004. 
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rzyć fabrykę chemiczną w tym mieście. Firma ta zrezygnowała jednak z inwestycji 
ze względu na wysokie koszty pracy. Burmistrz zrozumiał, że istnieje wiele firm, 
które chętnie zainwestowałyby pieniądze w regionie pod warunkiem zatrudnienia 
pracowników z Polski5. W celu lobbowania za skróceniem 7-letniego okresu zakazu 
zatrudniania obcokrajowców, w tym głównie Polaków, powstało porozumienie trzech 
miast przygranicznych: Frankfurtu n. Odrą, Görlitz oraz Guben. Przedstawiono też 
symulację, według której 3000 pracowników sezonowych z Polski rocznie pozwalało 
na utrzymanie 120 stałych miejsc pracy dla miejscowych pracowników. Symulacja ta 
obrazowała, że Polacy nie tylko nie zabierają miejsc pracy, ale wręcz je tworzą, jednak 
nawet w rok po akcesji niewielu niemieckich polityków dostrzegało ten pozytywny 
aspekt rozszerzenia Unii.

Obawy strony niemieckiej budziły dane dotyczące poziomu bezrobocia w Polsce 
– w czerwcu 2004 r. wynosił on 19,5%. Zauważono przy tym zmniejszenie się liczby 
bezrobotnych o 21 tys. w porównaniu z majem. Przypisywano je nie tylko normalnej 
o tej porze roku sezonowej redukcji bezrobocia, ale również początkowi wyjazdów 
Polaków do pracy w Irlandii i Anglii, czemu dano wyraz w materiale z grudnia 2004 r., 
powołując się na analizy Międzynarodowego Instytutu Porównań Gospodarczych 
z siedzibą w Wiedniu6. 

W dyskusji na temat kondycji polskiego rolnictwa uczestniczyły również publika-
tory francuskie, co wydaje się uzasadnione, zważywszy na priorytetowe traktowanie 
produkcji rolnej przez Francję. Praktycznie już od 1991 roku rozgorzała dyskusja na 
temat wielkości subwencji dla rolników z nowych krajów Unii. W jej podtekście wyło-
niła się sprawa rolnictwa polskiego, gdyż ze względu na duży areał oraz niski poziom 
suplementacji produkcji drogimi środkami chemicznymi uchodziło ono za tanie 
i niemal ekologiczne, choć jeszcze bez stosownych unijnych certyfikatów. Do chwili 
akcesji Polski do UE rynki europejskie były chronione polityką celną przed napływem 
tanich płodów rolnych. Z dniem 1 maja 2004 r. sytuacja się zmieniła i każdy konsu-
ment uzyskał prawo swobodnego wyboru towarów. Już w maju 2004 r. „Le Monde” 
w obszernym materiale zaprezentował stanowisko Komisji Europejskiej w  sprawie 
zniesienia subwencji do eksportu produktów rolnych, co miało na celu odblokowa-
nie negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu. Wywołało ono irytację we 
Francji, gdzie kwestia subwencji rolnych nabierała szczególnego znaczenia z uwagi 
na trwającą kampanię przedwyborczą do Parlamentu Europejskiego, a jednym z głów-
nych haseł tej kampanii była obrona interesów francuskich rolników. Oburzenie było 
jak najbardziej uzasadnione, gdyż zniesienie subwencji eksportowych oznaczało dla 
Paryża rezygnację z 3 mld EUR. W dniu 10 maja 2004 r. francuski minister rolnictwa, 
Hervé Gaymard, zarzucił komisarzom Pascalowi Lamy’emu i Franzowi Fischerowi 
jednostronne ustępstwa, które uznał za przekroczenie upoważnienia do negocjacji. 
Propozycje przedstawione przez tych dwóch komisarzy skrytykował też francuski 
minister gospodarki i finansów Nicolas Sarkozy. Co ciekawe, „Le Monde” uznał, że to 
spięcie Francji z Komisją Europejską obnażyło jedynie jej nieuzasadnioną determi-
nację w walce o własne interesy i jej osamotnienie, gdyż Paryż poparły tylko Węgry, 

5 S. Dassler, Ohne Polen nichts zu holen, „Der Tagesspiegel”, 24 maja 2004. 
6 DPA, Polen gehen nach Grossbritannien, „Süddeutsche Zeitung”, 10 grudnia 2004. 
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Irlandia i Belgia7. Gazeta bardzo szybko jednak zmieniła front i zogniskowała uwagę na 
stanie rolnictwa w Polsce, sugerując, że ten sektor obawia się konkurencji na unijnym 
rynku i liczy na dopłaty, które zostaną przeznaczone na modernizację. Według wyliczeń 
„Le Monde”, europejskie subwencje na pomoc polskim rolnikom, uzupełnione o środki 
pochodzące z budżetu polskiego państwa, miały dać łącznie 110 EUR na 1 ha rocznie. 
Jednakże, jak podkreślali dziennikarze, pomoc ta nie pokrywała kosztów modernizacji 
gospodarstw. Polacy nie wierzyli w polepszenie swej sytuacji i sceptycznie odnosili 
się do informacji napływających z Brukseli i Warszawy8. Jeżeli porównamy wysokość 
dopłat i warunki ich przyznawania w różnych krajach Europy, okazuje się, że polscy 
producenci rzeczywiście byli pokrzywdzeni. W 2004 roku Unia gwarantowała (włącz-
nie z  polskim wkładem) 70 EUR dopłaty na 1 ha powierzchni obsianej zbożem. Dla 
porównania, niemiecki rolnik otrzymywał dopłatę w wysokości 300 EUR9. Gdybyśmy 
dodatkowo przeanalizowali relacje ceny paliwa i maszyn rolniczych do dochodów 
w roku 2004, to okaże się, że produkcja nie wystarczała polskiemu rolnikowi nie tylko 
na zmodernizowanie parku maszynowego, ale wręcz na przeżycie (zauważył to również 
dziennik „die tageszeitung”10). Sytuację dodatkowo komplikowała zapaść na rynku 
produkcji mleka. Polska, która uchodziła pod tym względem za lidera europejskiego, 
w negocjacjach przedakcesyjnych uzyskała kwoty mleczne w wysokości 10 mln t, co 
odpowiadało 25% potencjalnych możliwości. Należy też zaznaczyć, że w 2004 roku za 
1 litr mleka polski producent otrzymywał 0,22 EUR, podczas gdy Niemcy – 0,86 EUR. 
Analizując doniesienia prasowe, można było zauważyć, że od czerwca 2004 r. zaczęło 
się zmieniać zarówno niemieckie i francuskie nastawienie do polskich rolników, jak 
i poglądy polityczne polskich producentów rolnych. Eksperci szacowali, że z ogól-
nej liczby polskich rolników, wynoszącej blisko 2 mln, w ciągu kilku najbliższych lat 
utworzy się grupa około 100 tys. producentów nastawionych na nowoczesną uprawę 
i produkcję rolną. Podobną opinię wyraził Władysław Piskorz, wskazując, że stanie się 
tak w wyniku wzrostu konkurencji na unijnym rynku, który to wzrost wymusi posze-
rzenie produkcji i ograniczenie kosztów (Piskorz 2004). Co istotne, polskie obawy się 
nie sprawdziły, a rolnicy uznali subwencje UE nie za formę pomocy społecznej, ale za 
środki inwestycyjne na unowocześnienie rolnictwa. Nieco generalizując, można posta-
wić tezę, że na modernizacji rolnictwa skorzystały wszystkie sektory gospodarki. Polscy 
producenci jednak z dużą rezerwą podeszli do składania wniosków o dopłaty. Według 
różnych szacunków, do końca maja 2004 r. złożyło je od 800 tys. do 1,35 mln osób, 
co – zdaniem ekspertów z „Financial Times Deutschland” („FTD”) – nie gwarantowało 
szybkiego tempa modernizacji tego sektora. Ich zdaniem, za tak niskim zainteresowa-
niem dopłatami stały problemy komputerowe oraz propaganda antyunijnie nastawio-
nych partii politycznych, głównie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Samoobrony RP. 
W związku z tym zaniechaniem Polska mogła stracić 85 mln EUR pomocy bezpośred-

 7 P. Ricard, B. Stern, Les subventions agricoles provoquent une vive polémique entre Paris et la 
Commission, „Le Monde”, 12 maja 2004. 

 8 Ch. Châtelot, Les agriculteurs polonais peinent à restructurer leurs exploitations, „Le Monde”, 
18 maja 2004. 

 9 S. Börnecke, Bauern am polnischen Amazonas, „Frankfurter Rundschau”, 26 maja 2004. 
10 L. Brand, Ein harter Traumberuf, „die tageszeitung”, 16 września 2004. 
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niej i 30 mln EUR funduszy przyznanych na reformy strukturalne11. Niecałe pół roku po 
publikacji „FTD” zupełnie inny obraz sytuacji przedstawił Reinhold Vetter na łamach 
„Handelsblatt”. Zaznaczył on, że do listopada 2004 r. prawie 1,4 mln spośród 2 mln 
polskich rolników (niemal 70%) wystąpiło o uzyskanie dopłat bezpośrednich, podczas 
gdy po wprowadzeniu tego środka tylko 50–65% rolników ówczesnych państw człon-
kowskich zgłosiło swe zainteresowanie12. Takie zestawienie świadczyło o zasadniczej 
zmianie sposobu postrzegania Polski i jej „niepostępowego” rolnictwa. Autor wskazy-
wał również, że Polacy doskonale wykorzystali środki z funduszu SAPARD, a po akcesji 
jeszcze mocniej inwestowali w modernizację swoich gospodarstw, czego dowodem był 
wzrost liczby wydawanych certyfikatów potwierdzających jakość produktów rolnych 
oraz zwiększenie udziału w eksporcie na rynki unijne. 

W Polsce bardzo szeroko komentowano sprawę nierównouprawnienia poszczegól-
nych państw UE pod względem wysokości dopłat dla rolnictwa, publikatory niemiec-
kie natomiast koncentrowały się głównie na prezentacji pozytywnego obrazu zmian 
zachodzących na polskich obszarach wiejskich. Według „Sächsische Zeitung”, to 
właśnie rolnicy najwięcej zyskali na integracji. Szacunki Gabrieli Lesser wskazują, że 
tylko w 2004 roku polscy producenci rolni mieli otrzymać ponad 8 mld PLN dopłat 
bezpośrednich, a zgodnie z planem finansowym, pomoc ta do końca 2006 roku miała 
bilansować się kwotą blisko 11 mld EUR. Jako drugi wyznacznik korzystnych zmian 
wskazywano zwiększenie się w Europie po 1 maja 2004 r. zapotrzebowania na polskie 
produkty żywnościowe, a zatem też ich zbytu. Gazeta powróciła do tematu rynku 
mleczarskiego, stwierdzając, że wiele mleczarni zostało zmodernizowanych jeszcze 
w okresie przedakcesyjnym, dzięki czemu po uzyskaniu wymaganych certyfikatów 
z powodzeniem konkuruje na unijnym rynku13. Nie wspomniała jednak o  sytuacji 
300–400 tys. drobnych gospodarstw (z pogłowiem krów liczącym do trzech sztuk), 
które praktycznie przestały istnieć. Na tym zagadnieniu skupiały się raczej media 
francuskie, wskazując, że część producentów mleka wytwarza je wyłącznie na własne 
potrzeby, a drobne nadwyżki sprzedaje na targach i bazarach. O zmianie, jaka zacho-
dziła na polskim rynku mleczarskim, informował także dziennik „La Croix”. Przyznając, 
że część polskich rolników była zmuszona zlikwidować gospodarstwa w związku 
z procesem koncentracji, podkreślał, że wielu hodowców uzyskało dopłaty bezpośred-
nie z Brukseli na modernizację gospodarstw. Dużym utrudnieniem, na które zwracali 
uwagę producenci, były zawiłe procedury uzyskania funduszy i panujące w tym obsza-
rze pewne niedoinformowanie. W tym samym materiale prasowym odniesiono się 
również do sprawy gruntownej modernizacji zakładów mleczarskich, podając, że do 
połowy października 2004 r. ponad 200 z nich dostosowało się już do norm unijnych, 
zaś 68 z powodu braków finansowych nie poddało się zaleceniom Brukseli. Cytowany 
przez Fabiena Casanave’a polski ekonomista zajmujący się problemami mleczarstwa, 
Zygmunt Smoleński, był zaskoczony szybkością modernizacji sektora i polepszeniem 

11 P. Flueckiger, R. Hoenighaus, Polen verklagt als erster Neuling EU-Kommission, „Financial 
Times Deutschland”, 2 lipca 2004. 

12 R. Vetter, Polnische Landwirte gehen auf dem europäischen Kurs hinein, „Handelsblatt”, 
3 listopada 2004. 

13 G. Lesser, Von den alten Ängsten keine Spur mehr, „Sächsische Zeitung”, 24 września 2004. 
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się jakości polskiego mleka, które dzięki liberalizacji rynku i konsolidacji produkcji 
stało się atrakcyjnym towarem eksportowym14. 

Uzasadniona wydaje się teza, że wspomniane publikacje miały też na celu uspo-
kojenie niemieckiej i francuskiej opinii publicznej, która obawiała się konkurencji 
na rynku płodów rolnych, oraz wykazanie, że polscy rolnicy mają dość pracy w kraju 
i w związku z tym nie należy oczekiwać zalewu unijnych gospodarstw przez tanią siłę 
roboczą. A skoro tak, to może racjonalne – z punktu widzenia niemieckich producentów 
– byłoby zniesienie zakazu zatrudniania Polaków przy pracach polowych. Nierzadko 
pojawiały się również materiały wskazujące, że polskim rolnikom powodzi się coraz 
lepiej i że w najbliższym czasie dochody tej grupy zawodowej powinny wzrosnąć nawet 
o 30%, co umożliwi szybką modernizację parku maszynowego, w tym zakup niemiec-
kich i włoskich ciągników15. Jednocześnie, co zdaniem komentatorów było bardzo 
istotne, aspekt ekonomiczny zaczął przekładać się na zmianę poglądów politycznych 
– z eurosceptycyzmu na umiarkowany entuzjazm. To bardzo dobrze wróżyło wynikom 
pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce. O inwestycjach prowa-
dzonych na polskiej wsi pisał też „Handelsblatt”, wskazując na bardzo pozytywne 
zmiany i podtrzymując opinię, że optymalnym rozwiązaniem byłoby wykształcenie 
grupy przodujących producentów rolnych w liczbie około 100 tys. i drugiej, większej 
(400 tys.) grupy producentów, którzy opierając się na posiadanym areale i funduszach, 
mogliby swobodnie działać na krajowym rynku rolnym16.

Uzasadnienie ma również teza, że gazety niemieckie często prezentowały pozy-
tywny obraz polskich przedsiębiorców, chcąc uspokoić nastroje przeciwników rozsze-
rzenia Unii. Przedstawiając wzrost liczby niemiecko-polskich relacji biznesowych, 
wskazywano jednocześnie na wysokie koszty pracy w Polsce. Miało to po części znie-
chęcić przygranicznych przedsiębiorców do delokalizacji produkcji i umieszczania jej 
po wschodniej stronie Odry. Taki wydźwięk miał artykuł opublikowany przez „Die 
Zeit”. Christian Tenbrock nakreślił w nim obraz polskiej przedsiębiorczości nastawio-
nej na wyzysk pracownika, który boi się nie tylko o poziom i stałość poborów, ale wręcz 
o to, czy jutro będzie jeszcze pracował. Ta presja, zdaniem autora, nie była uzasad-
niona kondycją gospodarki (ta wykazywała wzrost – 70% przedsiębiorstw w drugim 
kwartale 2004 roku odnotowało zyski), lecz chciwością pracodawców17. W wielu innych 
publikacjach akcentowano przy tym marginalizację znaczenia związków zawodowych, 
co miało pokazać, że Polacy nie rozumieją zasad europejskiej gry rynkowej18.

14 F. Casanave, La filière laitière polonaise se modernise à grands pas au nom de l’Europe. Du 
fait de l’adhésion à l’Union européenne, les producteurs laitiers polonais ont accéléré leur 
adaptation, „La Croix”, 12 października 2004. 

15 J. Puhl, Lamborghini auf dem Acker, „Der Spiegel”, nr 44/2004 (www. zeit.de/2004/36/
Polen?page=all, Polen A und Polen B; www.zeit.de/2004/38/Osteuropa, Real existierender 
Kapitalismus). 

16 R. Vetter, Polnische Landwirte gehen auf dem europäischen Kurs hinein, „Handelsblatt”, 
3 listopada 2004.

17 Ch. Tenbrock, Real existierender Kapitalismus, „Die Zeit”, nr 38/2004 (www.zeit.de/2004/38/
Osteuropa). 

18 T. Roser, Polens Arbeitsmarkt ist fest in Unternehmerhand, „Frankfurter Rundschau”, 6 lipca 
2004. 
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Nieuzasadniony lęk przed Polakami 
Dyskusja o stanie polskiego rolnictwa wpisała się w szerszy kontekst dyskusji o gospo-
darce unijnej. Warto podkreślić, że nie wszyscy Niemcy dostrzegali w Polakach jedynie 
gastarbeiterów powodujących kłopoty; wielu ceniło nas jako partnerów handlowych. 
W prasie niemieckiej pierwszym takim materiałem o dodatnim wydźwięku był arty-
kuł w „Märkische Oderzeitung”19, opisujący doświadczenia Ulrike Mende, pracują-
cej w  Poznaniu. Złościło ją, gdy widziała, jak wielu Polaków przyjeżdża do Niemiec 
w poszukiwaniu zatrudnienia, a jak nieliczni Niemcy podejmują pracę w Polsce. Jej 
zdaniem, ludzie ograniczają swoje szanse, szukając pracy jedynie na Zachodzie20. 
W pozytywnym tonie wypowiadali się także eksperci ekonomiczni z Niemiec21, stawia-
jąc tezę, że to historyczne rozszerzenie Unii nie będzie oznaczało dla Niemców wzro-
stu kosztów życia, a może wręcz przyczynić się do gospodarczego rozwoju kraju. Jako 
dowód na potwierdzenie tej tezy przytoczyli dane wskazujące, że w latach 1997–2002 
sam tylko eksport do Polski wzrósł o ponad 50%, oraz wypowiedzi przedsiębiorców 
wyrażających pogląd, że nie należy obawiać się inwestowania na polskim rynku. 
Zauważono także, iż aktywność niemieckich koncernów w nowych krajach członkow-
skich gwarantuje utrzymanie miejsc pracy w samych Niemczech22. Istotnie, znacząca 
część produkcji komponentów elektronicznych i chemicznych, w tym także dla rolnic-
twa, była już wówczas ulokowana w Polsce, niestety, w mediach nadal utrzymywał się 
obraz Polski jako kraju biednego i trawionego przez korupcję23. Niejako dla równowagi 
w „Märkische Oderzeitung”24 podano szacunkową wielkość niemieckich inwestycji 
w naszym kraju za rok 2003 – wyniosły one blisko 9,3 mld EUR, dzięki czemu Niemcy 
uzyskały pozycję największego inwestora na polskim rynku. Należy jednak podkreślić, 
że to nie Polska była krajem, na którym najbardziej ogniskowało się zainteresowa-
nie firm niemieckich. Z analizy targetowej wynikało, że wśród 1000 niemieckich firm 
większym zainteresowaniem cieszyły się Czechy. 

Chociaż zarówno Niemcy, jak i Francuzi sukcesywnie przekonywali się, że straszenie 
Polakami, którzy zaleją ich rynek pracy i zrujnują europejską gospodarkę, było mocno 
przesadzone, to jednak pewne obawy pozostały. Niemcy lękali się załamania rynku 
pracy, który miał być zdominowany przez tanią polską siłę roboczą. Świadczy o tym 
m.in. materiał z lipca 2004 r., w którym piekarze z Frankfurtu n. Odrą wyrażali obawę 
przed swoistą „wojną bułeczkową”, polegającą na wwożeniu przez Polaków pieczywa 
do Niemiec i sprzedawaniu go po cenie dziesięciokrotnie niższej niż obowiązująca 
w tym kraju. W mieście byli jednak tylko Turcy ze swoimi kebabami i Wietnamczycy 

19 D. Schröder, Eine Arbeit in Polen, „Märkische Oderzeitung”, 12 stycznia 2004. 
20 Ibid. 
21 T. Heuzeroth, Der Osten wird zum Reformmotor, „Welt am Sonntag”, 11 stycznia 2004. 
22 Ibid. 
23 I. Butters, Eine volle Hand der Spezialisten, „Süddeutsche Zeitung”, 26 stycznia 2004; T. Roser, 

Barrikaden in Warschau, „Frankfurter Rundschau”, 27 kwietnia 2004; Ch. Châtelot, Un sala-
ire moyen de 500 euros dans un marché du travail qui est devenu une jungle, „Le Monde”, 
23 września 2004. 

24 J. Göres, Polnische Firmen schlagen sich nach Westen durch, „Märkische Oderzeitung”, 
31 marca 2004. 
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z tanimi T-shirtami, ale nie pojawili się żadni Polacy z pieczywem za 5 centów25. 
O tym, że nic podobnego się nie wydarzyło, przekonywał burmistrz tego zmagającego 
się z 20-procentowym bezrobociem miasta, Martin Patzelt. Problemem był jednak 
negatywny stosunek mieszkańców Frankfurtu do wszystkich nowych członków Unii 
– cechował on blisko 50% pytanych. Bardzo ciekawą analizę polskiej sytuacji ekono-
micznej w miesiąc po rozszerzeniu UE przedstawiły „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
(„FAZ”) i „Financial Times Deutschland” („FTD”). Wynikało z niej, że chociaż nadal 
największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki było bezrobocie i presja inflacyjna, 
to jednak rozwijała się ona w imponującym tempie. W porównaniu z RFN i Francją 
wykazywała godną uwagi dynamikę, gdyż PKB w pierwszej połowie 2004 roku wzrósł 
o 6,9%, licząc rok do roku, a w skali rocznej przewidywano wzrost o 6 lub 7%. Polski 
eksport, opłacalny dzięki słabemu złotemu, zwiększył się o 24,4%, a import wzrósł 
o 18,8%, przy czym w całkowitym bilansie zmalał udział dóbr konsumpcyjnych, wzrósł 
natomiast udział dóbr inwestycyjnych. Prawie 70% polskich przedsiębiorców przemy-
słowych wypracowało w pierwszym półroczu zyski, a dzięki obniżeniu podatków zysk 
netto był większy, przy czym wpływy budżetowe nie spadały. „FTD” prognozował, że 
stopa bezrobocia z 19,3% będzie powoli spadać, ale jeszcze długi czas potrwa sytuacja, 
w której aż 40% absolwentów szkół średnich i wyższych będzie miało kłopoty ze znale-
zieniem zatrudnienia26. 

Mniej więcej w tym samym okresie w niemieckich mediach pojawił się obraz 
„Polski A” i „Polski B”. Cytując ekonomistę Oskara Kowalewskiego, Christian Tenbrock 
z „Die Zeit” pisał, że „Polskę A” tworzyli przede wszystkim eksporterzy, część bardzo 
zamożnych osób oraz rozwijająca się mieszczańska klasa średnia, czyli grupy odno-
szące korzyści ze zmian w gospodarce. Do „Polski B”, która z rozkwitu nie korzystała, 
należeli rolnicy, bezrobotni (często źle wykształceni) oraz inne osoby, które straciły 
na przemianach gospodarczych. Chcąc przezwyciężyć te dysproporcje, należało jak 
najszybciej przeprowadzić reformy stymulujące tworzenie nowych miejsc pracy. 
Pierwsze efekty pozyskiwania środków unijnych pojawiły się w sektorze rolnym. 
Zdaniem „Die Zeit”, dzięki tym środkom znacznie wzrosły dochody ze sprzedaży 
produktów mlecznych i mięsnych27. Do pielęgnowania wzajemnego zaufania i zacie-
śniania współpracy gospodarczej z Polską przekonywał także Dietrich Schröder na 
łamach „Märkische Oderzeitung”. W relacji z piątej konferencji gospodarczej polskich 
i niemieckich przedsiębiorców z partnerskich regionów Oder-Spree i Sulęcin, która 
odbyła się w pierwszym tygodniu grudnia 2004 r., przytoczył wypowiedzi przedsię-
biorców, świadczące, że rozwój gospodarczy po polskiej stronie granicy był zdecy-
dowanie większy niż w Niemczech. Ich zdaniem, przyczyniła się do tego współpraca 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z innymi podobnymi stre-
fami. Jednak, jak twierdził Hartmut Klenke, szef grupy przedsiębiorców z regionu 

25 N. Brink, Ängstliche Nachbarschaft, „Der Tagesspiegel”, 9 lipca 2004. 
26 M. Ludwig, Die hohe Arbeitslosigkeit bleibt die grösste Herausforderung, „Frankfurter 

Allgemeine Zeitung”, 6 września 2004; DPA, Hallenser Institut erwartet Anstieg der Inves-
titionen, „Financial Times Deutschland”, 10 września 2004. 

27 Ch. Tenbrock, Polen A und Polen B, „Die Zeit”, nr 36/2004 (www. zeit.de/2004/36/
Polen?page=all); Ch. Châtelot, Pessimistes, les étudiants de Varsovie rêvent d’exil... et d’Eu-
rope, „Le Monde”, 13 lutego 2004. 
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Oder-Spree, współpracę hamował brak odpowiedniego wsparcia ze strony polityków 
i przedstawicieli izb gospodarczych w Polsce i w Niemczech. Znamienne, że w arty-
kule nie było mowy o dumpingu socjalnym28. Lewicowa gazeta wydawana we wschod-
nich landach – „Neues Deutschland” – również zauważyła, że obawy o załamanie się 
niemieckiej gospodarki, borykającej się jeszcze z efektami ponownego zjednoczenia, 
nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Dziennik informował o bardzo dyna-
micznym wzroście eksportu Brandenburgii do nowych państw członkowskich UE, 
w tym do przygranicznej Polski. Eksport wyniósł 17,2% całego handlu zagranicznego 
Brandenburgii, podczas gdy średnia niemiecka wynosiła 8,4%. W 2004 roku, jak podała 
gazeta, sama tylko Brandenburgia sprzedała do Polski towary o wartości 464 mln EUR29. 
Można sądzić, że wyniki te przyczyniły się do uspokojenia nastrojów społecznych, gdyż 
każde euro pochodzące z eksportu oznaczało miejsca pracy, których utraty tak bardzo 
obawiali się mieszkańcy terenów przygranicznych.

Duże znaczenie na drodze do konwergencji gospodarczej starych i nowych człon-
ków UE miały fundusze unijne, wspomagające rozwój infrastruktury terenów wiejskich 
i proces ochrony środowiska. Możliwość nadrobienia opóźnień zależy jednak pod 
wieloma względami od reakcji państw starej Unii30, a te czyniły wiele, aby maksymalnie 
ograniczyć stosowanie paktu stabilności i wzrostu, który warunkował równy dostęp 
do transferu środków kapitałowych, technologicznych i przede wszystkim ludzkich. 
Chociaż Niemcy i Francja postulowały rozwój nowej polityki europejskiej i opowiadały 
się za utworzeniem jej koordynatora w Komisji Europejskiej, to w rzeczywistości oba 
te kraje propagowały daleko posunięty interwencjonizm, jeśli w grę wchodziły ważne 
dla nich gałęzie gospodarki31. 

Oceny w mediach rok po akcesji 
Podsumowując rok 2004, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, można 
stwierdzić, że jego początek upłynął na francusko-niemieckim straszeniu się konse-
kwencjami tak dużego poszerzenia granic Unii Europejskiej. Końcówka przyniosła już 
znaczne uspokojenie, co wynikało z zaskakująco dobrych wyników gospodarczych 
Polski, jak również ze wzrostu eksportu firm niemieckich i francuskich oraz ich udziału 
w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Okazją do pierwszego pogłębionego 
bilansu rozszerzenia Unii stała się rocznica tego zdarzenia. W dniu 1  maja 2005 r. 
„Berliner Morgenpost” zamieścił rozmowę z Danutą Hübner, która przekonywała 
o wysokim poparciu dla integracji europejskiej w Polsce, w szczególności wśród rolni-
ków, którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie. Podkreśliła ponadto, że nie potwierdziły 
się niemieckie obawy o utratę miejsc pracy wskutek napływu taniej siły roboczej, 
wręcz przeciwnie – ostatni rok pokazał, że rozszerzenie stworzyło nowe miejsca pracy. 

28 D. Schröder, Wo ist gemeinsamer Markt?, „Märkische Oderzeitung”, 13 grudnia 2004. 
29 B. Baumann, Wieder mehr Export nach Osten, „Neues Deutschland”, 29 grudnia 2004. 
30 L. Balcerowicz, Les nouveaux membres de l’Union peuvent-ils rattraper leur retard?, „Le 

Monde”, 25 maja 2004. 
31 W. Mussler, Neue Krücken für alte Champions, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 10 maja 

2004; G. Braunberger, Patriotische Manager, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 27 maja 2005. 
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Dowodem na poparcie tej tezy był fakt, że większość nowych państw członkowskich 
miała ujemny bilans handlowy z Niemcami32. Istotnie, wzrost dochodów w nowych 
krajach unijnych znalazł przełożenie na wzrost gospodarczy w Niemczech, co służyło 
niemieckim bezrobotnym. W podobnie uspokajającym tonie wypowiedział się polski 
minister spraw zagranicznych Adam D. Rotfeld, który zaznaczył, że w 2004 roku 
Polska postrzegana była w Niemczech stosunkowo dobrze, zwłaszcza przez elity 
i  kręgi rządowe, zaś obawy niemieckiego społeczeństwa były przesadne33. Dziennik 
„FAZ” z kolei podkreś lił, że nie odnotowano lawinowego wzrostu przestępczości, co 
więcej, według Urzędu Kryminalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego, liczba prze-
stępstw zmniejszyła się o 20% w porównaniu z rokiem 200334. Po drugie, nie nastąpił 
gwałtowny spadek cen towarów i usług, co według prognoz miało być elementem 
dumpingu płacowego. Zauważalna intensyfikacja transportu kołowego dała natomiast 
nowe miejsca pracy. Zestawienia zysków i strat dokonał również „Die Welt”. W jednej 
z dwóch publikacji na ten temat zamieścił obszerny wywiad z przewodniczącym 
Federalnego Związku Niemieckiego Handlu Hurtowego i Zagranicznego, Antonem 
F.  Börnerem, który zauważył, iż bilans rozszerzenia UE był dla Niemiec lepszy od 
oczekiwanego, a nowe kraje członkowskie pod względem gospodarczym stały się 
równie ważne jak USA. W okresie 2004–2005 eksport do Polski niemal dorównywał 
wielkością eksportowi do Chin. Według szacunków Börnera, w RFN dzięki rozszerzeniu 
Unii stworzono ok. 50 tys. miejsc pracy netto, przy czym zatrudniano zarówno osoby 
wysoko wykwalifikowane, jak i ludzi do pracy w logistyce, hurtowniach. Kluczowe było 
jednak stwierdzenie, że RFN zyskała na rozszerzeniu najwięcej spośród wszystkich 
krajów członkowskich35. W podobnie optymistycznym tonie wypowiedzieli się dwaj 
najważniejsi politycy RFN – kanclerz Gerhard Schröder i minister spraw zagranicz-
nych Joschka Fischer, którzy przedstawili pozytywny bilans rozszerzenia. Ich zdaniem, 
rozszerzenie Unii nie zagroziło niemieckiemu rynkowi pracy, co więcej, Fischer uznał 
je za gwarancję pokoju, demokracji, dobrobytu i solidarności36. Ciekawy okazał się też 
inny materiał wydrukowany przez „FAZ”. Zdaniem autora komentarza, rozszerzenie 
UE było logiczną, politycznie istotną, późną konsekwencją upadku muru berliń-
skiego. Wielu przedsiębiorców ze „starej Unii” dopiero w 2005 roku, w następstwie 
przyspieszenia europeizacji gospodarki i zaostrzenia konkurencji, odczuło, co tak 
naprawdę oznacza konkurencja. Zdaniem Klausa-Dietera Frankenbergera, w maju 
2005 r. wystarczyło zaledwie wypowiedzieć słowo „rozszerzenie”, by wywołać niepo-
kój. Tymczasem Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung, DIW) w raporcie o skutkach poszerzenia Unii wskazywał, że 
największe korzyści z tego faktu odniosły kraje strefy euro. Jako dowód podano, że 
w 2004 roku deficyt nowych państw członkowskich w handlu zagranicznym wyniósł 

32 Informacja MSZ – Ambasada RP w Berlinie: D. Hübner, Rozszerzenie tworzy miejsca pracy, 
Biuletyn Unia Europejska, 4 maja 2005, r. VI, nr 84/1116. 

33 R. Vetter, Rotfeld hofft auf neues Polen-Bild bei Durchschnitts-Deutschen, „Handelsblatt”, 
1 maja 2005. 

34 Informacja MSZ – Ambasada RP w Berlinie: Informacje i komentarze niemieckie nt. rocznego 
bilansu rozszerzenia UE, Biuletyn Unia Europejska, 4 maja 2005, r. VI, nr 84/1116. 

35 S. von Borstel, Die Bilanz sieht sehr gut aus, „Die Welt”, 2 maja 2005. 
36 Ring/AP, Skepsis gegenüber der EU überwiegt, „Die Welt”, 2 maja 2005. 
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8 mld EUR. Za przyczynę wzrostu importu z terenu UE-15 uznano zwiększenie się 
konsumpcji oraz inwestycji infrastrukturalnych w nowych państwach, a także dosto-
sowanie wysokości ceł zewnętrznych do norm unijnych37. O rozwianiu się obaw przed 
zapaścią gospodarki federalnej pisano też w „FAZ”, analizując wyniki badań rynku 
przeprowadzonych wśród niemieckich przedsiębiorców. Potwierdziły one wcześniej-
sze przewidywania analityków, że obawy co do negatywnego wpływu rozszerzenia UE 
na Wschód na stan niemieckiej gospodarki były bezpodstawne. „FAZ” zestawił dane 
procentowe dotyczące oczekiwań wyrażanych przez przedsiębiorców w roku 2004 
oraz ich realnych doświadczeń z roku 2005. Gazeta posiłkowała się opinią dyrektora 
DIW, Michaela Hüthera, który zaznaczył, że populistyczne argumenty przeciwko 
otwarciu UE na Wschód, chętnie podnoszone w Niemczech, absolutnie nie znalazły 
potwierdzenia w rzeczywistości roku 200538. W spokojnym tonie wypowiedział się 
również przewodniczący drezdeńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK), Hartmut 
Paul, który stwierdził, że rozszerzenie przebiegło lepiej niż oczekiwano, i przedstawił 
wyniki badań wykonanych przez saksońską IHK. Badania te pokazały, że pozytywne 
efekty rozszerzenia UE odczuło 21% saksońskich przedsiębiorców, 64% nie odczuło 
zmian, a jedynie dla 15% rozszerzenie UE miało skutki negatywne. Z analizy przepro-
wadzonej przez Ernst & Young wśród 3000 przedsiębiorców, zatrudniających od 30 do 
2000 pracowników, również wynikało, że niemal co piąty mały i średni przedsiębiorca 
odnotował wzrost obrotów po rozszerzeniu UE. Respondenci szczególnie pozytywnie 
przyjęli zniesienie ograniczeń handlowych39. Do następstw akcesji nowych krajów, 
głównie Polski, do Unii ustosunkowała się także prof. Gesine Schwan – pełnomocnik 
rządu federalnego ds. stosunków z Polską. Na łamach „Kölner Stadt-Anzeiger” stwier-
dziła, że obawy przed skutkami rozszerzenia były po obu stronach bardzo duże, ale po 
roku zarówno w Polsce, jak i w Niemczech słychać tylko o pozytywnym zaskoczeniu. 
Powiedziała ponadto, że niemiecki eksport do Polski wzrósł o 17%, zapewniając pracę 
i zbyt w wielu sektorach federalnej gospodarki. Dla Polski, w jej ocenie, wejście do UE 
oznaczało znaczącą modernizację rolnictwa40.

Uspokojenie nastrojów miało jednak tylko przejściowy charakter; wkrótce – być 
może na potrzeby trwającej w Niemczech i Francji publicznej debaty nad ratyfikacją 
Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej – media niemieckie i francuskie powróciły 
do prezentowania niekorzystnego obrazu polskich pracowników na unijnym rynku 
pracy. Ujemne strony bilansu poszerzenia naświetlił dziennik „Süddeutsche Zeitung”, 
koncentrując się na kwestii rosnącej konkurencji na rynku pracy w sektorach około-
rolniczych41. W obliczu zastoju niemieckiej gospodarki i wysokiej liczby bezrobotnych 
problem stanowili np. polscy masarze z powodzeniem konkurujący na niemieckim 
rynku. Dziennik podkreślał, że wśród Niemców krążyły obawy związane z delokalizacją 
produkcji, chociaż – jak zauważył cytowany w materiale Herbert Brücker, ekspert DIW 

37 K.-D. Frankenberger, Auf der Baustelle, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 30 kwietnia 2005. 
38 Wmu, Die deutsche Wirtschaft kommt in der neuen EU gut zurecht, „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung”, 24 maja 2005. 
39 Informacja MSZ – Ambasada RP w Berlinie: Informacje i komentarze niemieckie nt. rocznego 

bilansu rozszerzenia UE, Biuletyn Unia Europejska, 4 maja 2005, r. VI, nr 84/1116. 
40 G. Schwan, Ich höre von positiven Überraschungen, „Kölner Stadt-Anzeiger”, 29 kwietnia 2005. 
41 T. Urban, Warmer Regen für das ganze Land, „Süddeutsche Zeitung”, 30 kwietnia 2005. 
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ds. Europy Wschodniej – ich kraj nie napotykał żadnych realnych trudności ani w kwestii 
napływu osób, ani przenosin produkcji. Istotnie, jak wskazywał analizowany materiał, 
w latach 2003–2005 w krajach UE-10 umiejscowiono nieco mniej niż 1% wszystkich 
niemieckich inwestycji, czyli znacznie mniej niż się obawiano. Ponadto dwie gazety42 
informowały o zatrzymaniu obywateli krajów Europy Wschodniej pracujących „na 
czarno” w niemieckich rzeźniach. Niemieccy przedsiębiorcy z branży mięsnej korzy-
stali z dużej podaży taniej siły roboczej, głównie z Polski i Węgier, wykorzystując przy 
tym luki w prawie dotyczącym tej branży bądź też zatrudniając bez umów pracowników 
rzeźni. Sprawę komplikował brak ustawy, która odnosiłaby się do kwestii pracowników 
delegowanych do pracy w branży mięsnej, w szczególności do węgierskich pracowni-
ków zatrudnianych w niemieckich rzeźniach w ramach rzekomych kontraktów między 
niemieckimi a węgierskimi rzeźniami. W marcu 2005 r. Bundestag rozpoczął prace nad 
rozciągnięciem ustawy obowiązującej już w branży budowlanej na pozostałe gałęzie 
przemysłu, w tym sektor mięsny. Sprawa była poważna, gdyż – według danych związ-
ków zawodowych – od roku 2001 wskutek nadużyć wynikłych z otwarcia niemiec-
kiego rynku pracy na Wschód miejsce pracy straciło 26 tys. niemieckich pracowników 
z branży mięsnej, a w rejonie Oldenburga, gdzie funkcjonowało najwięcej rzeźni, 6 tys. 
Niemców zarejestrowało się w urzędach pracy jako bezrobotni. Warto jednak zauwa-
żyć, że polscy, węgierscy lub czescy rzeźnicy nie zawsze zabierali Niemcom miejsca 
pracy. Niemieckie media i politycy pomijali fakt, iż rzeźnicy z nowych państw człon-
kowskich także byli ofiarami rozszerzenia Unii. Nowi członkowie UE jeszcze przed 
akcesją musieli dostosować się do wymogów prawa i standardów europejskich, a to 
bardzo często odbywało się kosztem rodzimej gospodarki i utraty miejsc pracy. Należy 
wspomnieć, że – według analiz GUS – w 2003 roku w Polsce (przechodzącej proces 
dostosowawczy) spośród 4000 firm przerabiających mięso tylko 120 otrzymało certy-
fikat jakości umożliwiający handel na rynku europejskim. Pracowników niecertyfiko-
wanych przetwórni zwolniono, lecz proces konwergencji na tym się nie zakończył – na 
skutek silnej konkurencji upadło wiele masarni będących często zakładami opartymi 
na kapitale rodzinnym. Warto też zaznaczyć, że na polski rynek na długo przed akce-
sją weszły międzynarodowe koncerny mięsne. Wśród nich dominującą rolę odegrał 
amerykański koncern „Smithfield”, obecny na polskim rynku od roku 1990. Otrzymał 
on z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pożyczkę w wysokości 100 mln USD 
na rozwój w Polsce 17 zakładów przerabiających mięso. O tym jednak niemieckie 
media z powodów czysto populistycznych nie wspominały, koncentrując się jedynie na 
zagrożeniu niemieckiego rynku pracy i traktując łącznie Polaków i Węgrów. Nie można 
wszakże zanegować faktu, że trend do zastępowania Niemców tanimi pracownikami 
z Europy Wschodniej wciąż narastał. Proces ten, co jeszcze raz podkreślę, toczył się 
zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, które przewidywało, że niemiecki praco-
dawca może zatrudnić pracownika z kraju nowo przyjętego do UE wyłącznie wtedy, 
gdy nie znajdzie pracowników rodzimych. W rzeczywistości zdarzało się jednak wiele 
nadużyć dotykających także niemiecki sektor mięsny. Istniało wiele firm pośredniczą-

42 S. Thielbeer, Für Hungerlohn filetieren Polen das »Russenfleisch«, „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, 17 maja 2005; S. Wolf, Schwarze Tage in dem Schlachthaus, „Welt am Sonntag”, 
17 maja 2005. 



81

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2013 

cych w wyszukiwaniu pracowników w nowych krajach unijnych i pod pozorem podpisa-
nia kontraktu sprowadzających ich na rynek niemiecki. Czynnikiem ułatwiającym ten 
proceder był brak ustawy o płacy minimalnej, która regulowałaby kwestie dumpingu 
płacowego. Dlatego też niemiecki związek zawodowy „Verdi” zaproponował ustalenie 
płacy minimalnej w wysokości 7,50 EUR brutto za godzinę pracy. Chociaż niemieccy 
związkowcy obawiali się Polaków, to wydaje się, że jeszcze większy strach budzili 
w nich Bułgarzy i Rumuni, którzy znajdowali się w kolejce kandydatów do UE tuż za 
Polakami, Czechami i Słowakami. Podkreślano, że wielu naszych rodaków omijało 
przepisy zatrudnieniowe, zakładając własną działalność gospodarczą, popularną szcze-
gólnie w sektorze budowlanym i przetwórczym43. Nadużycia proceduralne, o których 
informowały media niemieckie, spotkały się w  końcu z reakcją władz – przeprowa-
dzono zmasowane kontrole zasad funkcjonowania polskich firm w Niemczech, o czym 
informował „Die Welt”44. Dziennik powołał się na zamieszczone w „Rzeczpospolitej” 
relacje, według których kontrole nastąpiły krótko po przelaniu przez rząd niemiecki 
milionowych składek na konto polskiego ubezpieczenia społecznego (z tytułu zatrud-
nienia pracowników sezonowych przy żniwach za 2004 r.). Zaniepokojenie wyraziło 
także polskie Ministerstwo Gospodarki i uzyskało od strony niemieckiej listę 70 firm, 
co do których niemieccy urzędnicy mieli podejrzenia. 

We Francji również rozgorzała na nowo dyskusja nad obecnością polskich firm 
i polskich pracowników na miejscowym rynku. Francuski senat miał pochylić się nad 
tą kwestią w czerwcu 2005 r. Jak donosił dziennik „Libération”45, dyskusja dotyczyła 
poprawki do tzw. ustawy Dutreila o małych i średnich przedsiębiorstwach, precyzującej 
prawa i obowiązki pracowników kontraktowych. Jak zauważył Natan Hervé, zgłaszane 
propozycje stanowiły rozszerzenie ustawy Girauda z 1993 roku oraz dyrektywy euro-
pejskiej z 1996 roku i miały na celu przede wszystkim zaostrzenie kontroli pracow-
ników kontraktowych z innych państw UE, w liczbie szacowanej na około 120  tys. 
Przykładowo, projekt tekstu poprawki do ustawy zobowiązywał francuskie firmy do 
składania szczegółowych informacji o zatrudnianych pracownikach kontraktowych, 
podczas gdy projekt europejskiej dyrektywy usługowej (Bolkesteina) proponował 
zniesienie tej procedury. W czerwcu 2005 r. media francuskie dużo miejsca poświęciły 
dyskusji na temat zatrudniania Polaków, utrwalając stereotyp „polskiego hydraulika”. 
Warto przypomnieć, że termin ten wymyślił francuski suwerenista Philippe de Villiers, 
który podczas kampanii referendalnej przestrzegał Francuzów przed zalewem taniej 
siły roboczej z Europy Wschodniej. Chcąc przełamać ten negatywny stereotyp, Polska 
Organizacja Turystyczna przygotowała kontrkampanię, umieszczając na swoich stro-
nach internetowych żartobliwą fotografię przedstawiającą przystojnego polskiego 
hydraulika, zachęcającego do odwiedzenia Polski słowami: „Zostaję w Polsce, przyjeż-
dżajcie tłumnie”. Zdjęcie to, podobnie jak cała kampania, wywołały we Francji olbrzy-
mie zainteresowanie i zaowocowały pozytywnymi komentarzami. Był to, wydaje się, 
punkt zwrotny w dyskusji nad potencjalnym zagrożeniem płynącym ze Wschodu. 

43 B. Dribbusch, Schluss mit der Polen-Paranoia!, „die tageszeitung”, 17 maja 2005. 
44 G. Gnauck, Deutsche Beamte führen erstmals Razzia in polnischer Firma durch, „Die Welt”, 

19 maja 2005. 
45 N. Hervé, Le Parlement encadre le plombier polonais, „Libération”, 17 czerwca 2005. 
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W tę dyskusję wpisuje się także „Kölner Stadt Anzeiger”, gdzie opublikowano rela-
cję z konferencji zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczno-Handlowy Konsulatu 
RP w Kolonii i Fundację Friedricha Eberta. Gazeta46 przytoczyła wypowiedź Juliana 
Kormana, prezesa Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech, który przypo-
mniał, że Polacy często byli wyzywani od złodziei miejsc pracy czy też określani jako 
oszukańcza mafia, którą należy zwalczać wszelkimi środkami, gdy tymczasem wielkie 
niemieckie sieci handlowe były obecne w Polsce w niemal każdej większej miejsco-
wości, co dawało zatrudnienie wielu Niemcom pracującym w zakładach wytwórczych 
na potrzeby tych sieci. Z kolei Janusz Grzyb z Ministerstwa Gospodarki, również cyto-
wany w tym materiale, zwrócił uwagę, że zainteresowanie Polaków pracą w Niemczech 
jest duże, ale dotyczy głównie obszarów niszowych, np. prac sezonowych w rolnic-
twie. Zauważył jednocześnie, że nacisk na utrzymanie jak najniższych płac pochodził 
od strony niemieckiej. Dobrym przykładem celowej presji płacowej ze strony firm 
niemieckich była odmowa płacenia przez niemieckich rolników składek socjalnych 
za robotników sezonowych. Temat ten powrócił w lipcu, czyli niemal w przededniu 
rozpoczęcia zbiorów w Niemczech. Dziennik „Berliner Zeitung” na swoich łamach 
przedstawił protest liderów związków chłopskich RFN i Polski, reprezentowanych 
przez Gerda Sonnleitnera i Władysława Serafina, przeciw decyzji o wprowadzeniu od 
1 lipca 2005 r. obowiązku płacenia składek ubezpieczenia społecznego za polskich 
robotników sezonowych zatrudnianych w rolnictwie niemieckim. Zdaniem gazety, 
związkowcy obawiali się, że wzrost kosztów pracy może spowodować znaczną redukcję 
zatrudnienia w sektorze rolnym, zatrudniającym około 200 tys. pracowników z Polski 
pomagających co roku w zbiorach owoców i warzyw w Niemczech. Dla rolnictwa RFN 
mogło to oznaczać zniknięcie pewnych upraw i wielomiliardowe straty. Co więcej, 
gazeta przedstawiła symulację opracowaną przez Franza Schatta, przedstawiciela 
Związku Rolników i Winiarzy Nadrenii-Palatynatu, z której wynikało, że od jednego 
pracownika sezonowego zależą trzy stałe miejsca pracy47. Warto przybliżyć problem 
płacenia składek. Otóż od 1 maja 2004 r. polscy pracownicy sezonowi podlegali przepi-
som unijnym, które przewidywały obowiązek płacenia składki ubezpieczenia społecz-
nego, można to było jednak zmienić w drodze porozumień dwustronnych. Tymczasem 
Berlin zgodził się na przedłużenie obowiązującego do 30 czerwca 2005 r. uregulowania 
specjalnego, skutkiem czego od 1  lipca tegoż roku polski pracownik musiał płacić 
składkę w wysokości 28% płacy, a jego pracodawca – dalsze 20%. Oznaczało to, że Polak 
zarabiałby mniej niż jego niemiecki kolega, którego prawo zwalniało z obowiązku 
płacenia składek przy tego typu zajęciach. Uzasadniona zatem wydaje się teza, że to 
sam rząd niemiecki przyczyniał się do zaniżania wynagrodzeń polskich pracowników 
rolnych. Coraz częściej można było także przeczytać zalecenia, by do prac sezonowych 
w miejsce „sprawdzonych i solidnych” Polaków zatrudniać pracowników z Rumunii, 
do których w 2005 roku nie stosowały się przepisy unijne o świadczeniach socjalnych. 

O konieczności zliberalizowania niemieckiego rynku pracy i usług przekonywał 
też kanclerz Austrii Wolfgang Schüssel, który na łamach „FAZ” dowodził, że obawy 
i sztuczne ograniczenia dostępu do niemieckiego rynku pracy są nieuzasadnione 

46 Rtr., Polen warnt vor Bedingungen, „Kölner Stadt Anzeiger”, 1 lipca 2005. 
47 M. Kirchner, Bauern beklagen Mehrkosten für Erntehelfer, „Berliner Zeitung”, 28 lipca 2005. 
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i szkodliwe dla Berlina i całej Unii. Zaznaczył też, że rozpoczynające się w styczniu 
2006 r. austriackie przewodnictwo w Unii będzie miało na celu przyjęcie zasad nowej 
polityki finansowej i polepszenie wskaźników zatrudnienia, które to działania mają się 
przełożyć na wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia. W dążeniach liberaliza-
cyjnych kanclerz Austrii wielką nadzieję wiązał z Angelą Merkel48. Opinia Schüssela, 
że utrzymywanie restrykcji usługowych i wysokich kosztów pracy, a tym samym ogra-
niczanie współpracy w ramach regionów europejskich, może w konsekwencji – wobec 
ujemnego przyrostu demograficznego w Niemczech – przyczynić się do załamania 
systemu socjalnego i doprowadzić do niewydolności ekonomicznej państwa, nie była 
odosobniona. Również we Francji na podstawie danych liczbowych z Ministerstwa 
Pracy wskazywano, że kraj ten nie stał się celem masowego najazdu obywateli państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, a ci, którzy w nim pracowali, wykonywali swe zajęcia 
w sposób zgodny z prawem. Warto w tym miejscu zadać pytanie, w jakiej mierze wyniki 
referendum w sprawie konstytucji UE stanowiły wyraz dezaprobaty względem rządu 
premiera Jeana-Pierre’a Raffarina, a w jakiej były przejawem niechęci do dalszej inte-
gracji politycznej i ekonomicznej. Należy zauważyć – o czym pisał „Le Monde” – że 
największy sprzeciw wobec traktatu wystąpił w regionach o najwyższej stopie bezro-
bocia, czyli w rejonie Morza Śródziemnego i na północy, w regionie Pas-de-Calais49. 
Istniały jednak sektory, w których rząd francuski dopuszczał możliwość zliberalizo-
wania przepisów dotyczących zatrudnienia. Odnosiło się to głównie do zawodów 
technicznych i sektora badawczego. Autorem tego rozwiązania, nazwanego wybiórczą 
polityką migracyjną, był Nicolas Sarkozy50. W tej kwestii rząd francuski postępował 
zresztą podobnie jak rząd niemiecki. 

Podsumowanie 

Po pierwszym roku funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej grupą 
zawodową, która zyskała najwięcej, byli producenci rolni, otrzymali bowiem 7,5 mld 
EUR w formie dopłat bezpośrednich. Nastroje w kraju zmieniły się na gorsze po klęsce 
szczytu Unii w Luksemburgu, zwłaszcza gdy poddano analizie wskaźniki wykorzysta-
nia środków unijnych. Do lipca 2005 r. z przeznaczonej do rozdysponowania kwoty 
5,2 mld EUR z funduszu regionalnego wydano dopiero 2,8 mld EUR. Tym niemniej, 
w pierwszym roku na rolnictwo rozdysponowano aż 90% środków przeznaczonych 
na ten sektor. Mimo to zaczął się realizować czarny scenariusz przewidujący zanik 
małych rodzinnych gospodarstw rolnych, będących dla wielu rodzin niekiedy jedynym 
źródłem utrzymania. Już w rok po akcesji okazało się, że duże i średnie gospodarstwa 
rolne, które stanowiły jedną piątą wszystkich gospodarstw, otrzymały blisko cztery 

48 H.-J. Leersch, Ich drücke Merkel die Daumen. Deutschland braucht eine Liberalisierung, „Die 
Welt”, 5 września 2005. 

49 R. Barroux, S. Fay, La France du chômage et la France du non se recoupent, „Le Monde”, 
1 czerwca 2005. 

50 C. Fouteau, Des mesures en faveur de l’immigration économique, „Les Echos”, 10 czerwca 
2005. 
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piąte środków przeznaczonych do podziału. Pozwalało to przypuszczać, że w  ciągu 
kilku lat większość z 1,1 mln małych gospodarstw zostanie wchłonięta przez duże51. 
Zagrożenie było realne, gdyż – jak pokazały materiały „Libération” – organizacje poza-
rządowe wywierały naciski na rządy krajów UE-15, aby te ujawniły nazwiska najwięk-
szych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej. Imienną listę najbardziej subwencjo-
nowanych producentów rolnych opublikowało siedem krajów Wspólnoty, ale Francja, 
będąca największym beneficjentem WPR (w 2004 r. otrzymała 9,4 mld EUR, czyli 25% 
unijnego budżetu), nie ujawniła danych. Z materiałów Konfederacji Rolników, na które 
powoływała się gazeta, wynikało, że lwią część całej kwoty dopłat bezpośrednich otrzy-
mało tylko 58 głównych producentów rolnych. Mogło to oznaczać, że 60% budżetu 
WPR znalazło się w rękach 15% najlepiej prosperujących rolników, natomiast najwięk-
sza grupa – 70% rolników małorolnych – korzysta jedynie z 16% całości środków52. 
Taki wynik rzucił bardzo niekorzystne światło na unijną politykę rolną. W łonie Unii 
doszło do sporu w kwestii programu obrad planowanego na grudzień 2005 r. szczytu 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hongkongu. 

Konkludując, na podstawie przeprowadzonej analizy można postawić tezę, że 
chociaż w Niemczech i we Francji nie nastąpiło gwałtowne załamanie się rynku pracy 
w związku z zatrudnianiem Polaków, to jednak w latach 2004–2005 kształtował się tam 
negatywny stosunek wobec polskich rolników i całego polskiego sektora rolnego. Był 
to, jak się wydaje, skutek trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, 
przedterminowych wyborów parlamentarnych w Niemczech w 2005 roku oraz prac 
nad ratyfikacją Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, a także – czego nie można 
pomijać – silnego zaangażowania związków zawodowych. Uwidocznił się również 
istotny rozdźwięk między deklaracjami polityków a nastojami społecznymi. Z drugiej 
strony, zarówno Niemcy, jak i Francuzi szybko przekonali się, że straszenie „polskim 
hydraulikiem” miało symptomy manipulacji medialnej. Konkurencję, a zatem spadek 
wygórowanych cen, obywatele obu krajów odebrali bardzo pozytywnie. Wobec przed-
stawionych faktów uzasadnione wydaje się twierdzenie, że niechęć czy strach przed 
Polakami miały raczej podłoże polityczne niż ekonomiczne. 
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Dynamika zmian na obszarach wiejskich 

The dynamics of changes in rural areas 

Stanisław Sorys
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Streszczenie. W artykule podjęto problematykę zmian społeczno-gospodarczych zacho-
dzących na obszarach wiejskich w kontekście rozdrobnienia gospodarstw rolnych. Analizę 
przeprowadzono na przykładzie województwa małopolskiego. Rozdrobniona struktura 
gospodarstw rolnych przyczynia się do marginalizacji rolnictwa, a nawet do zaniku pro-
dukcji rolniczej, co skutkuje zmniejszaniem się liczby ludności zawodowo czynnej w rol-
nictwie, znajdującej czasowe lub stałe zatrudnienie w mieście lub poza granicami kraju. 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 województwo mało-
polskie otrzymało kwotę 8,4 mln EUR z przeznaczeniem na scalanie gruntów mające stwo-
rzyć korzystniejsze warunki gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. Celem polepszenia 
sytuacji ekonomicznej małopolskiej wsi podjęto program jej rewitalizacji oraz optymalne-
go wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Słowa kluczowe: rolnictwo • województwo małopolskie • scalanie gruntów • rewitaliza-
cja wsi • polityka energetyczna 

Abstract. Using the Małopolskie Voivodeship as an example, this paper describes the 
issues concerning socio-economic changes in rural areas in the context of farm fragmen-
tation. Such a type of farm structure contributes to the marginalisation of agriculture, 
and even to the loss of agricultural production, resulting in a decrease in the number of 
people economically active in agriculture, who eventually find employment, temporarily 
or permanently, in cities or abroad. The Małopolskie Voivodeship received an amount of 
8.4 million EUR, as part of the Rural Development Programme for the years 2007–2013, 
intended for land consolidation which aims at creating more favourable conditions for 
agriculture and forestry. Other initiatives conducive to improving the economic situation 
of the Małopolska villages include their revitalisation and the optimal use of renewable 
energy sources. 

Key words: agriculture • Małopolskie Voivodeship • land consolidation • rural revitali-
sation • energy policy 
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Wstęp 

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych to cecha rolnictwa południowej Polski, w tym 
także Małopolski1. Według danych GUS za rok 2011, przeciętna wielkość gospodarstwa 
rolnego w regionie wynosi 2,98 ha, w tym użytki rolne zajmują powierzchnię 2,23 ha. 
Gospodarstwa rolne w Małopolsce mają jeszcze inną istotną cechę, a mianowicie, skła-
dają się z kilku, czasem kilkunastu, a w skrajnych przypadkach nawet kilkudziesięciu 
oddalonych od siebie działek. Należy dodać, że w Małopolsce istnieją niewłaściwe rela-
cje między ziemią, pracą i kapitałem. 

Przedstawione uwarunkowania – rozdrobniona struktura agrarna oraz duże zasoby 
pracy i małe kapitału na małopolskiej wsi – w zasadniczy sposób wpływają na ekono-
miczną efektywność gospodarowania w rolnictwie, skutecznie ograniczając możliwości 
jego rozwoju na omawianym terenie. Takie bowiem drobne gospodarstwa rolne to mała 
skala produkcji, jej rozproszenie i niejednorodność asortymentu, co utrudnia sprzedaż 
produktów po zadowalającej cenie. Niekorzystna, rozproszona struktura gospodarstw 
rolnych prowadzi do marginalizacji rolnictwa, a nawet zaniku działalności rolniczej, 
szczególnie widocznego w południowej części województwa małopolskiego. 

Opisanym zjawiskom towarzyszy proces zmniejszania się liczby ludności zawo-
dowo czynnej w rolnictwie. Nasila się stały odpływ ludności z obszarów wiejskich 
położonych z dala od ośrodków miejskich, a zjawisko to jest pogłębione codzienną 
migracją zarobkową mieszkańców wsi. 

Niewątpliwie, dla polskiej wsi istotne znaczenie miały i nadal mają środki finan-
sowe pozyskane przez emigrantów, które w kraju „okazywały się ogromne, zwłaszcza 
w relacji do dochodów uzyskiwanych z rolnictwa” (Bukraba-Rylska 2007, s. 47). Efekty 
dodatnie z punktu widzenia emigrantów oraz ich rodzin podkreśla K. Górniak: „migra-
cje generalnie oddziałują pozytywnie na życie poszczególnych jednostek, szczególnie 
pod względem finansowym i zaspokajania potrzeb materialnych” (Górniak 2007, 
s.  78). Innym korzystnym aspektem migracji jest zapewnienie względnej stabilno-
ści ekonomicznej gospodarstwa dzięki dodatkowym dochodom oraz zmniejszenie 
skali ryzyka związanego np. z klęską nieurodzaju lub chorobami roślin i zwierząt 
(Kaczmarczyk 2005, s. 78). Jak konkluduje M. Wieruszewska, migracje zarobkowe mają 
też konsekwencje społeczne na poziomie jednostki, rodziny i najbliższego otoczenia. 
Obowiązki osoby wyjeżdżającej muszą zostać przejęte przez członków rodziny pozo-
stających w gospodarstwie, co może skutkować zbyt dużym obciążeniem fizycznym 
i psychicznym tych osób. Rozłąka powoduje konflikty, a niejednokrotnie prowadzi do 
rozpadu małżeństw. W następstwie takiej sytuacji pogarszają się wzajemne stosunki 
międzysąsiedzkie, co zaburza poprawne współżycie społeczne mieszkańców wsi 
(Wie ruszewska 2007, s. 258). 

Największe ubytki ludności notuje się w gminach monofunkcyjnych – zwykle są to 
gminy rolnicze. Chociaż obszary wiejskie w województwie małopolskim na tle innych 
części kraju mają korzystną strukturę ludnościową (należą do stosunkowo młodych 
demograficznie), to poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych właścicieli 
gospodarstw jest jednym z najniższych w kraju. Jak podkreśla A. Rosner, tak zwane 

1 Nazwa „Małopolska” w opracowaniu odnosi się do województwa małopolskiego. 
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obszary problemowe, do których należą także niektóre tereny wiejskie Małopolski, 
budzą dziś zainteresowanie badaczy, gdyż bez znajomości przyczyn powstania ich 
problemów nie sposób prowadzić skutecznych działań, aby obszary te wyprowadzić 
z regresu (Rosner 2002, s. 62). 

Interesujące jest porównanie gmin najlepiej rozwiniętych gospodarczo z gminami 
krańcowo opóźnionymi w rozwoju. A. Rosner podaje, jakie kryteria i miary należałoby 
zastosować, aby można było porównać gminne organizmy tak bardzo różniące się 
pod względem stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego (ibid., s. 72). Na pierwszym 
etapie należy ustalić, co to jest gmina problemowa. Jako podstawowe kryteria przyj-
muje się strukturę gospodarczą gminy, stopień rozwoju funkcji rolniczych i pozarol-
niczych, poziom globalnego rynku pracy oraz wybrane wskaźniki dotyczące finansów 
tej jednostki administracyjnej. Z badań przeprowadzonych przez autora wynika, że 
najgorszymi gminami według tych kryteriów nie są gminy „popegeerowskie”, które 
w poprzednim systemie politycznym opierały swój rozwój na dużych Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych, lecz gminy południowo-wschodniej Polski, charaktery-
zujące się rozdrobnionym rolnictwem, oraz gminy położone w dawnym Centralnym 
Okręgu Przemysłowym, gdzie monofunkcyjne miasta otaczała monofunkcyjna wieś. 

Małopolska zajmuje piąte miejsce w kraju pod względem liczby osób pracujących 
w rolnictwie, lecz wartość dodana brutto na jednego zatrudnionego w rolnictwie jest 
niska. Według danych GUS za rok 2008, wynosi ona nieco ponad 9,1 tys. PLN (przy 
średniej krajowej 18,8 tys. PLN), co daje Małopolsce przedostatnie miejsce w kraju. 

Następująca szybko dekapitalizacja środków trwałych oraz spadek atrakcyjności 
przychodów nie tylko małych 2–3-hektarowych, ale także nieco większych obsza-
rowo gospodarstw rolnych sprawiają, że coraz częstsze są przypadki odchodzenia 
od produkcji rolniczej. Użytkowanie ziemi w tych gospodarstwach motywowane jest 
niemal wyłącznie pozyskiwaniem dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej (UE). 
Dopłaty stymulują proces zalesiania gruntów rolnych, ale też utwierdzają dotych-
czasową, niekorzystną strukturę agrarną. Porzucanie produkcji rolnej dotyczy przede 
wszystkim produkcji zwierzęcej, a rolnicy, którzy rezygnują z tej działalności, już do 
niej nie wracają. To z kolei powoduje odłogowanie łąk i pastwisk oraz gruntów ornych. 
W efekcie mamy do czynienia z zanikaniem produkcji rolniczej. Od wielu lat dominu-
jącym źródłem dochodów w gospodarstwach domowych małopolskiej wsi są transfery 
społeczne, czyli renty, emerytury, zasiłki. Na drugim miejscu znajdują się dochody 
z pracy poza rolnictwem, a dopiero na trzecim – dochody z samego rolnictwa. 

Głównym celem opracowania była diagnoza i ocena rozwoju społeczno-gospodar-
czego obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Szczególną uwagę zwrócono 
na tendencje w zakresie scaleń i przekształceń gruntów, które znajdują się w posiada-
niu rolników, oraz na procesy rewitalizacji obszarów wiejskich w Małopolsce. 

Materiał i metody 

Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z baz Urzędu Marszałkowskiego i urzę-
dów statystycznych (WUS, GUS) oraz z bezpośrednich badań gmin województwa mało-
polskiego. Wykorzystano tu także badania własne i innych autorów. Dane o charak-
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terze sprawozdawczym uzupełniono studiami literatury, wynikami badań obcych 
oraz własnymi spostrzeżeniami wynikającymi z doświadczeń nabytych podczas pracy 
w instytucjach samorządowych. 

W pracy posłużono się metodą analizy porównawczej, metodą opisową, metodą 
indukcyjną i dedukcyjną oraz metodą analizy przyczynowo-skutkowej. 

Wyniki 

Scalanie gruntów 
Mieszkańcy małopolskiej wsi od wieków wykazywali wielkie przywiązanie do ziemi, 
którą traktowali jako ekonomiczne zabezpieczenie rodziny. Jednocześnie w regionie 
tym istniała zasada wianowania dzieci ziemią, co doprowadziło do bardzo dużego 
rozdrobnienia agrarnego. Praktyki te przetrwały w Małopolsce do dzisiejszych czasów, 
dlatego żadne próby polepszenia struktury obszarowej gospodarstw rolnych nie przy-
nosiły szybkich, zdecydowanych efektów. Co ciekawe, w innych regionach takie dzia-
łania były zabronione, a następcą gospodarza stawał się najstarszy syn, który przejmo-
wał gospodarstwo w całości. 

Aby polepszyć strukturę agrarną Małopolski, podjęto pionierskie działania w zakre-
sie scalania gruntów w niektórych gminach. Poprzez kształtowanie optymalnych rozło-
gów gruntów z jednoczesną reorganizacją systemu dróg dojazdowych i budową urzą-
dzeń melioracji wodnej starano się stworzyć korzystniejsze warunki gospodarowania. 
Zagospodarowanie poscaleniowe, polegające na stworzeniu niezbędnej infrastruktury 
technicznej dla nowej struktury agrarnej, stanowiło integralną część procesu scalania 
gruntów. Rozwiązania prawne dotyczące niezbędnego i nieuchronnego scalania grun-
tów są jednak nadal nieefektywne i niedostosowane do rzeczywistości małopolskiej 
wsi. Istnieją, co prawda, rozmaite programy wsparcia, ale nie zmienia to sytuacji, bo 
nadal brak odpowiednich zmian legislacyjnych. Znaczna część gruntów w Małopolsce 
wciąż ma nieuporządkowany status własnościowy. Fakt dziedziczenia ziemi (zwłasz-
cza na górskich terenach regionu) – po ojcu przez synów, po matce przez córki – często 
nie był odnotowywany notarialnie. Konieczne zatem i pilne, choć niezwykle żmudne, 
staje się uporządkowanie stosunków własnościowych. 

Pierwszym krokiem na drodze scalania gruntów jest tzw. scalanie sąsiedzkie, na 
poziomie obwodu geodezyjnego (np. w części wsi). Wymaga ono wsparcia organizacyj-
nego i ekonomicznego, aby zabezpieczyć sprawy rolników, którzy nie zawsze są świa-
domi prawnych konsekwencji swoich poczynań. Pozwoli to uniknąć takich sytuacji, 
jaka zaistniała np. w jednym z sołectw gminy Żabno (pow. tarnowski). Dokonywano 
tam bezgotówkowej sąsiedzkiej wymiany porównywalnych obszarowo działek ziemi. 
Dzięki międzysąsiedzkiemu porozumieniu uczestnicy tego procesu, bez uciekania się 
do pomocy państwa, prowadzili we własnym zakresie akcję scalania swoich gospo-
darstw, zaś sam akt owej wymiany formalnie sfinalizowali w jednym z biur notarialnych. 
Wymiana nie zmieniła stanu majątkowego właścicieli gruntów, a jedynie polepszyła 
strukturę ich gospodarstw. Dlatego uczestnicy tych transakcji z ogromnym zaskocze-
niem przyjęli wezwanie od naczelnika Urzędu Skarbowego, by pod rygorem surowych 
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kar i egzekucji, w rygorystycznie ustalonym terminie, zapłacili jednorazowy podatek 
obliczony od wartości gruntu objętego wymianą. Urzędnicy stanęli na stanowisku, że 
uczestnicy tej bezgotówkowej wymiany wzbogacili się, tymczasem wymianę umożli-
wiła porównywalna wartość działek, a ponadto finalizujący formalnie sprawę nota-
riusz nic nie wspomniał, aby transakcja wymiany miała pociągać za sobą konieczność 
uiszczenia podatku na rzecz państwa. Opisany przypadek potwierdza tezę, że polskie 
prawodawstwo nie nadąża za potrzebą pilnych rozwiązań w procesie scalania gruntów. 

Przemiany gospodarcze, społeczne i przestrzenne, zachodzące w ostatnich latach 
na obszarach wiejskich Małopolski, wywołują konieczność przeprowadzenia zmian 
zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (SRWM). Strategia opraco-
wana na lata 2014–2020 wyznacza cztery podstawowe kierunki działań. Są to: 
1) funkcjonalne zarządzanie przestrzenią, aby przeciwdziałać rozpraszaniu zabudowy 

na obszarach wiejskich, 
2) aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, mająca na celu m.in. wspieranie za-

trudnienia działalności rolniczej i pozarolniczej, 
3) ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej, 
4) bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne obszarów wiejskich. 

Ponadto w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego wyróżniono13 kierun-
ków rozwoju obszarów wiejskich. Część z nich ma charakter długofalowy (scalanie 
gruntów), inne mają doraźny charakter i będą realizowane możliwie szybko (np. reje-
stracja nowych produktów regionalnych i lokalnych, zinwentaryzowanych na terenie 
województwa). Do najważniejszych kierunków rozwoju obszarów wiejskich należy 
polepszenie struktury agrarnej, ochrona zasobów wodnych poprzez ograniczenie 
zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, zachowanie i odtwarzanie 
potencjału produkcyjnego gleb, rekultywacja gleb zdegradowanych w wyniku powo-
dzi oraz rozwijanie działań służących racjonalnej gospodarce energetycznej. Warto 
też zwrócić uwagę na popularyzowanie, wzmacnianie i uwiarygodnianie (wzajemne 
i w oczach partnerów) zależnych form użytkowania ziemi rolniczej (poprzez dzierżawę 
i użyczenie) w celu wspierania przekształceń strukturalnych w rolnictwie Małopolski. 

W polityce rozwoju obszarów wiejskich równie ważne są takie działania, jak aktywi-
zacja gospodarcza terenów górskich i podgórskich, ochrona dziedzictwa małopolskich 
Karpat, polepszanie systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody, 
a także zwiększanie retencyjności dorzeczy i podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego poprzez zwiększenie naturalnej retencji zlewni, zmniejszenie spływu wód 
i wyrównanie przepływów w rzekach oraz obudowę biologiczną cieków. Ma to szcze-
gólne znaczenie w Małopolsce, gdzie wylewy rzek (Wisły i Dunajca) niemal corocznie 
są przyczyną wielkich powodzi i powodowanych przez nie strat. 

Do ważniejszych kierunków polityki rozwoju obszarów wiejskich należą starania 
na rzecz wzrostu stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczanie 
potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem genetycznie zmodyfikowanych 
organizmów (GMO), rozwój sieci targowisk, a także unowocześnianie technologii 
i zwiększanie skali produkcji wraz z kompleksową mechanizacją uprawy ziemi. 

Małopolska, ze swoją specyficzną strukturą gospodarstw rolnych, nie jest jednak 
odrębną „wyspą” na mapie kraju. Problemy występujące na poziomie województwa są 
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podobne do tych na szczeblu krajowym, a fundusze unijne, jak wszędzie, służyć mają 
proporcjonalnym działaniom na rzecz szeroko rozumianego rozwoju. Gdyby porów-
nać strukturę obszarową gospodarstw rolnych w Polsce w 1921 roku z ich strukturą 
obszarową w roku 1980, to okaże się, że zmiany są minimalne mimo upływu 60 lat 
obejmujących tak różne okresy, jak międzywojenne dwudziestolecie i powojenne trzy-
dziestolecie Polski Ludowej. Zarówno po odzyskaniu niepodległości po I wojnie świa-
towej, jak i obecnie dwie trzecie ogółu gospodarstw rolnych w Polsce stanowią gospo-
darstwa o wielkości do 5 ha. Polska struktura agrarna odznacza się taką trwałością, że 
nawet kilkanaście lat transformacji nie przyniosło większych jej zmian. Pod koniec 
lat 90. XX wieku w naszym kraju nadal istniało wyraźne zróżnicowanie przestrzenne 
rolnictwa chłopskiego, przy czym można było wyznaczyć kilka obszarów z typową dla 
nich wielkością gospodarstw rolnych. Pierwszy obszar to ziemie zachodnie i północne, 
gdzie średnie gospodarstwo miało 10–14 ha, drugi to obszar środkowo-wschodni, 
z gospodarstwami o powierzchni 5–10 ha, a trzeci to południowa Polska, z rolnictwem 
najbardziej rozdrobnionym i gospodarstwami o przeciętnej wielkości 3–4 ha. Według 
Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku, przeciętna powierzchnia użytków rolnych 
jednego gospodarstwa w kraju wynosiła 5,6 ha, a w województwie małopolskim – 
2,10 ha i była najmniejsza spośród wszystkich województw. 

W latach 2007–2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
na scalenie gruntów województwo małopolskie otrzymało kwotę 8,4 mln EUR. Udało 
się jednak zrealizować scalenia zaledwie w 5 miejscowościach (w gminach Szczurowa, 
Jordanów, Żabno i Lisia Góra) na sumę 4,4 mln EUR. Projektowane działania finan-
sowane ze środków PROW na lata 2011–2015 obejmują scalenia w gminach Sękowa, 
Szczurowa i Żabno. 

Jak widać, dotychczasowe rozwiązania prawne w zakresie scalania ziemi są 
w  Mało polsce wysoce nieefektywne i niedostosowane do obecnej rzeczywistości. 
Rozmaite programy wsparcia nie zmieniają sytuacji w tym zakresie, stąd konieczne 
wydają się zmiany w istniejącym prawodawstwie. Na przykład, obecnie wszelkie 
procesy związane ze scalaniem gruntów ciągną się w nieskończoność z powodu 
skomplikowanych i długotrwałych procedur odwoławczych od decyzji sądu admi-
nistracyjnego. Aktualnie obowiązujące prawo, zapisane w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego, w znacznym stopniu ogranicza szybką realizacją scaleń. Postuluje 
się zmiany w tej dziedzinie, tak aby można było ten proces radykalnie przyspieszyć. 
Gospodarowanie na powierzchni 3 ha, kiedy jest to kilkadziesiąt rozrzuconych dzia-
łek oddalonych od siebie o kilka, a czasem nawet kilkanaście kilometrów, oznacza 
marnotrawienie czasu i pieniędzy. 

Rewitalizacja obszarów wiejskich 
Ruch rewitalizacji, czyli odnowy, obszarów wiejskich w praktyce przejawia się w dzia-
łaniach zmierzających do ochrony i aktywizacji małych miejscowości. Na polskim 
gruncie można mówić o włączeniu się do ogólnoeuropejskiego ruchu ECOVAST 
(Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast) czy podejmowaniu inicjatyw na rzecz 
rolnictwa ekologicznego. Współcześnie odnowę wsi traktuje się jako jeden z elementów 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Cele wyznaczane w ramach tego typu 
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przedsięwzięć dotyczą osiągania przez wieś wysokich standardów cywilizacyjnych, 
tworzenia nowych miejsc pracy, ochrony środowiska naturalnego, ale także nobili-
tacji wiejskiego stylu życia, identyfikacji z miejscem zamieszkania, budowy lokalnej 
demokracji. W związku z tym niezbędne jest odbudowanie zaufania i różnych form 
kapitału społecznego wśród mieszkańców wsi, a także wdrożenie ich do partnerskiej 
współpracy przez propagowanie programów europejskich typu Leader. 

O ile programy odnowy wsi wychodzą od przesłanek społecznych, o tyle programy 
wielofunkcyjności wsi i rolnictwa są zdominowane przez myślenie ekonomiczne, czyli 
nastawione są głównie na zmianę gospodarczego oblicza terenów wiejskich. Są to 
zatem programy aktywizacji wsi, zgodnie z którymi dla przyszłości rodzin wiejskich 
równie ważne, jak dotychczas rolnictwo, jest stwarzanie nowych miejsc pracy na wsi 
poza gospodarstwem rolnym i poszukiwanie alternatywnych źródeł zarobkowania 
w  zawodach związanych z otoczeniem rolnictwa. Programy te zakładają potrzebę 
radykalnej modernizacji rolnictwa i uwolnienie zmagazynowanej w nim siły roboczej, 
a następnie skierowanie jej do pozarolniczych działów zatrudnienia sytuowanych na 
obszarach wiejskich. 

Polska, przygotowując się do integracji z Unią Europejską, podjęła się opracowa-
nia waloryzacji środowiska przyrodniczego na potrzeby jego ochrony i koegzystencji 
z rolnictwem. Na szczeblu samorządów wojewódzkich (urzędów marszałkowskich) 
powołano zespoły eksperckie, które opracowały szczegółowe analizy i oceny najważ-
niejszych zasobów dzikiej przyrody i agroekosystemów, w tym także gatunków 
i odmian roślin szczególnie cennych oraz gatunków i ras zwierząt hodowlanych, które 
powinny podlegać specjalnej ochronie. Z ekonomicznego punktu widzenia, działania 
te można uzasadnić obawą przed spodziewaną po wstąpieniu do UE konfrontacją 
z  unijnymi wymogami ekologicznymi, a także niepokojem dotyczącym ekonomiki 
produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej w systemie ekstensywnym – niskonakła-
dowym. Pojawiła się zatem obawa, że część rodzimych gatunków roślin uprawnych, 
choć wyróżniały je szczególnie cenne i oryginalne cechy użytkowe, mogłaby zginąć 
w zderzeniu z rynkiem żywności masowej. Podobnie, prymitywne rasy zwierząt gospo-
darskich, z reguły nisko wydajne, nieznane na szerokim rynku europejskim, mogłyby 
ulec skrajnemu regresowi, a w efekcie zaginąć. 

W 2004 roku w wyniku negocjacji akcesyjnych przyjęto krajowy program rolno-
środowiskowy zapisany jako składowa Wspólnej Polityki Rolnej w dokumencie Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2007. Od roku 2007 programy rolnośro-
dowiskowe są realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, osi 
priorytetowej nr 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”. Głównym 
założeniem programu rolnośrodowiskowego jest promowanie produkcji rolnej opartej 
na metodach i technologiach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody. 
Program składa się z 9 pakietów, w ramach których wyodrębniono 41 wariantów 
rolnośrodowiskowych, czyli konkretnych tytułów wsparcia. Pakiety te dotyczą m.in. 
zrównoważonych systemów gospodarowania, ekstensywnych trwałych użytków zielo-
nych, ochrony zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych, zachowania 
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt. Do wdrażania poszczególnych pakietów 
niezbędna jest znajomość wymogów, jakie musi spełniać gospodarstwo i rolnik stosu-
jący określone technologie. Rolnik musi wiedzieć, jakie działania ochronne, eksten-
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syfikacyjne i inne powinien podejmować w celu ochrony środowiska przyrodniczego. 
Drugą kwestią jest ocena, jak prowadzone uprawy i hodowane zwierzęta wpłyną na 
krajobraz, wodę i glebę. 

Warto podkreślić, że łączna kwota środków finansowych przewidzianych na wpro-
wadzanie PROW w latach 2007–2013 przekracza 17 mld EUR, z czego ponad 13 mld EUR 
pochodzi z budżetu UE, a około 4 mld EUR (czyli niemal 15 mld PLN) – z budżetu krajo-
wego. Istnieją jednak pewne bariery utrudniające wdrażanie programu, występujące 
zwłaszcza tam, gdzie gospodarstwa są niewielkie. Bywa, że działka rolnicza zajmuje 
powierzchnię zaledwie 5 arów i nie ma do niej dojazdu formalnie wyodrębnioną drogą, 
a jest jedynie służebność przejazdu i przejścia. Innym przykładem jest działka rolna 
o szerokości 6 m, ciągnąca się przez 1 km, co skutecznie eliminuje możliwość użycia 
tam maszyn rolniczych. Takie rozdrobnienie dotyczy również działek siedliskowych 
zlokalizowanych przy lepszej drodze i dzielonych pomiędzy spadkobierców. Przykłady 
te dostarczają niezbitych dowodów, że rozdrobnienie gospodarstw ujemnie wpływa na 
możliwości rozwoju gospodarstw wiejskich. Tym niemniej, odnosząc się do systemu 
wspierania rolnictwa w Małopolsce (zwłaszcza na terenach podgórskich i górskich 
o specyficznych cechach), obowiązującego od akcesji do UE, należy stwierdzić, że 
w zakresie płatności bezpośrednich obszarowych i tzw. prośrodowiskowych istotne są 
wprowadzone w PROW na latach 2007–2013 rozwiązania, które polegają na powiąza-
niu wysokości tych płatności z utrzymywaniem w gospodarstwach zwierząt trawożer-
nych i z ich minimalną obsadą. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że chów dużych 
stad zwierząt na obszarach zwartej zabudowy wiejskiej, zwłaszcza w miejscowościach 
o charakterze turystycznym czy rekreacyjnym, może skutecznie zmienić wizerunek 
miejscowości i doprowadzić do regresu ważnych pozarolniczych funkcji wsi. 

Województwo małopolskie wybrało do dofinansowania 781 zadań o wartości 
4,04 mld PLN. Na obszary wiejskie przypadnie z tego niemal 43%, na miejskie – nieco 
ponad 53%, a na tzw. obszary współpracy transnarodowej – 3,8%. W ramach tych 
zadań realizowane są działania mające na celu stymulowanie rozwoju przestrzennego 
jednostek osadniczych, rozumianego jako rozwój i odnowa centrów wsi. Przywracanie 
im dawnych lub nadawanie nowych funkcji odbywa się poprzez rozwój lub odnowę już 
istniejących obiektów oraz inwestycje w infrastrukturę, zapewniające wzrost poziomu 
życia mieszkańców. Ma to doprowadzić do ożywienia społecznego i uatrakcyjnienia 
życia codziennego miejscowości. 

W zakresie infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej czy sportowej, Zarząd 
Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 125 zadań. Wartość dofinan-
sowania miałaby tu wynieść 232 mld PLN, w tym środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) to kwota ponad 141 mld PLN. 

Istotne są także zadania dotyczące rewitalizacji infrastruktury w miejscowo-
ściach zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, zwłaszcza powodzi. W tym zakre-
sie wybrano do dofinansowania jeden projekt kluczowy, a kwota wsparcia wynosiła 
155 mln PLN, z czego 132 mln PLN pochodziło ze środków EFRR. Ponadto wybrano 
8  projektów kluczowych w ramach tzw. indykatywnego wykazu indywidualnych 
projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Tu 
wartość dofinansowania wynosi 67 mld PLN, w tym 57 mld PLN to pieniądze z EFRR. 
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Kierunki polityki rolnej województwa na lata 2014–2020 
Dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wskazują, że ograniczenie roli władz województwa do technicznych aspek-
tów tworzenia polityki rolnej znacznie zmniejsza ich wpływ na kreowanie rozwoju 
obszarów wiejskich. Uczestnicząc jedynie w konsultacjach aktów prawnych czy proce-
dur wdrażania programów operacyjnych, samorząd nie miał możliwości prowadzenia 
całościowej zrównoważonej polityki rozwoju województwa. W związku z tym powstała 
konieczność regionalizacji polityki rolnej. 

Zgodnie z opinią Komitetu Regionów UE, tylko na szczeblu regionalnym możliwe 
jest skuteczniejsze zarządzanie oraz szybsza i elastyczniejsza reakcja na zmiany sytu-
acji, a także zapewnienie większej spójności między Wspólną Polityką Rolną (WPR) 
a polityką regionalną. Przekształcanie WPR musi zatem wiązać się z powszechnym 
zaangażowaniem na szczeblu regionalnym. Istotna jest dalsza decentralizacja (regio-
nalizacja) WPR i wzmacnianie podejścia Leader do rozwoju obszarów wiejskich (czyli 
odejście od scentralizowanego zarządzania na rzecz podejścia oddolnego – wielosek-
torowej i partnerskiej współpracy mieszkańców, społeczności lokalnych, przedsiębior-
ców i organizacji, najlepiej znających swoje zasoby, problemy i potrzeby) oraz lepsza 
koordynacja obu wymienionych polityk. Również propozycje konwentu marszałków 
województw Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2014–2020 zmierzają do uproszczenia 
procedur dofinansowywania projektów w zakresie podejścia Leader: przekazywanie 
zaliczki na realizację projektów, uproszczenie procedur wnioskowania o dofinansowa-
nie projektów, umożliwienie wszystkim organizacjom pozarządowym korzystania ze 
środków przeznaczonych na działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Konieczne jest podnie-
sienie jakości i efektywności współdziałania między polityką spójności a Wspólną 
Polityką Rolną – rozwiązaniem mogłoby być przeniesienie programowania w ramach 
II filaru WPR na poziom regionalny. 

Złożoność niektórych projektów inwestycyjnych, jak i potrzeba zapewnienia efek-
tywniejszego nadzoru nad ich realizacją na szczeblu regionu również skłaniają do 
decentralizacji. Dzięki niej możliwe będzie osiągnięcie celów określonych w Lokalnych 
Strategiach Rozwoju (LSR) poprzez finansowanie z różnych funduszy (EFRR, EFS, 
EFRROW, EFMR – na obszarach zależnych od rybactwa). Cele LSR mogą być osią-
gane bez pośrednictwa Lokalnych Grup Działania (LGD). Kompetencje LGD powinny 
koncentrować się na kreowaniu współpracy lokalnej, doradztwie oraz selekcji projek-
tów w powierzonych obszarach tematycznych, natomiast pozostałe funkcje wdroże-
niowe powinny pozostać w gestii samorządu województwa. 

Jeżeli postulaty dotyczące kompleksowej regionalizacji PROW nie zostaną speł-
nione, można rozważyć – dostrzegając specyfikę województw: podkarpackiego, 
śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego (wyrażającą się m.in. w wyjąt-
kowym na skalę Europy stopniu zrównoważenia demograficznego) – wystąpienie do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją wydzielenia w centralnie zarządzanym 
nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich specjalnej części poświęconej tym 
pięciu województwom. 

Mając na uwadze propozycje Komisji Europejskiej mówiące o utworzeniu jedno-
litego dokumentu strategicznego, tendencje do podejścia terytorialnego oraz prze-
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niesienia zarządzania środkami UE na najniższy poziom (regionalny, lokalny), a także 
doświadczenia samorządu związane z wdrażaniem zapisów dokumentów stanowią-
cych o rozwoju regionu, za optymalne rozwiązanie należy uznać realizację zintegro-
wanych programów regionalnych w całości na poziomie samorządu. Program taki 
byłby tworzony z regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
istniejących Regionalnych Programów Operacyjnych, a także zadań w ramach PROW 
będących w kompetencji samorządu. Samorząd stałby się więc instytucją zarządza-
jącą takim programem. Umożliwiłoby to pełniejsze wykonanie zadań samorządu oraz 
zabezpieczenie środków finansowych. Podejście terytorialne do rozwoju lokalnego, 
z  uwzględnieniem jego zróżnicowania (poszczególne województwa mogłyby mieć 
różne preferencje i priorytety w tym zakresie), pozwalałoby na większą integrację 
i koordynację wykonywanych działań. Zarządzanie takim zintegrowanym programem 
operacyjnym na szczeblu województwa byłoby zdecydowanie szybsze i bardziej racjo-
nalne. Proces zatwierdzający zmiany w programie (np. korekty zakresu i kwalifiko-
walności kosztów), przebiegający na poziomie województwa i niewymagający anga-
żowania kilku instytucji, jak ma to miejsce obecnie, zapewniałby większą elastyczność 
i szybszą reakcję na zmianę potrzeb i priorytetów w trakcie realizacji programu. 

Zasadne wydaje się także wyodrębnienie, w ramach zintegrowanego programu 
operacyjnego, pewnej puli środków na działania dotyczące rozwoju lokalnego. 
Partnerstwo trzech sektorów (publicznego, społecznego i gospodarczego) w reali-
zacji polityki rozwoju danej społeczności byłoby jak najbardziej racjonalne i efek-
tywne. Decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym, mające wpływ na kształt 
rozwoju danego terytorium, wydają się adekwatnie odpowiadać na potrzeby lokalnej 
społeczności, ponadto wytwarzają wartość dodaną w postaci zaangażowania różnych 
podmiotów w kreowanie wizerunku i przyszłości obszaru, na którym ta społeczność 
funkcjonuje. Powstałe dzięki temu poczucie odpowiedzialności i wpływu na politykę 
rozwoju danego obszaru, a co za tym idzie – na jego przyszłość, jest ze wszech miar 
pożądane. 

W nowym ujęciu obszary wiejskie są definiowane nie tylko w kategoriach rolnic-
twa, ale także środowiska przyrodniczego, ochrony krajobrazu, ekologii, agroturystyki, 
turystyki krajobrazowej oraz szeroko rozumianej tradycji ludowej. Zgodnie z polityką 
Unii Europejskiej, promowane są nowe funkcje przestrzeni wiejskiej, przy zachowa-
niu zasady, że rolnictwo odgrywa czołową, lecz nie jedyną rolę w rozwoju obszarów 
wiejskich. Wprawdzie obszarów wiejskich nie powinno się postrzegać wyłącznie przez 
pryzmat rolnictwa, ale bez stworzenia warunków do restrukturyzacji i modernizacji 
gospodarstw rolnych nie ma możliwości rozwoju polskiej wsi. 

W przyszłym okresie programowania 2014–2020 niezbędne jest połączenie dzia-
łań społecznych i gospodarczych, tak aby na poszczególnych obszarach można je 
było realizować kompleksowo. Podstawowym narzędziem zmian struktury agrarnej 
powinno być scalanie i wymiana gruntów przygotowane kompleksowo, począwszy od 
koncepcji, poprzez projekt techniczny, aż do zagospodarowania scalonych gruntów. 
Proces ten powinien uwzględniać potrzeby w zakresie nie tylko geodezyjnych prac 
urządzeniowych, ale także gospodarowania zasobami wodnymi oraz odnowy i rozwoju 
wsi. Właściwe zaplanowanie zabiegów techniczno-organizacyjnych (m.in. scaleń 
gruntów) powinno polegać na wskazaniu obszarów, gdzie ich wykonanie ma charakter 



Dynamika zmian na obszarach wiejskich 97

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2013 

priorytetowy, z uwzględnieniem aktualnego stanu tych terenów i pełnionych przez nie 
funkcji. Należy również zaplanować ich przyszłe funkcje w celu dostosowania struk-
tury przestrzennej obszarów wiejskich do potrzeb organizacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej w kolejnych latach. 

W związku z obserwowanymi na obszarach wiejskich głębokimi przemianami, 
zarówno społecznymi, jak i gospodarczymi, powstała konieczność dostosowania 
warunków życia i gospodarowania do obecnych potrzeb mieszkańców. W dobie dyna-
micznych przemian nieodzowne jest wytyczenie nowych celów dla rozwoju obszarów 
wiejskich, tak aby sprostać oczekiwaniom względem przestrzeni wiejskiej oraz dopro-
wadzić do zdefiniowania nowych grup jej użytkowników. Scalanie gruntów należy 
zatem potraktować jako nowoczesne narzędzie kształtowania racjonalnej struktury 
agrarnej województwa, służące zwiększeniu wydajności i konkurencyjności małopol-
skich gospodarstw rolnych przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów środowiska 
naturalnego oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców wsi. Wyznaczenie stref 
inwestycyjnych i obszarów o użytkowości publicznej bez konieczności przeprowadze-
nia procedury wywłaszczeniowej oraz budowa i modernizacja dróg transportu rolni-
czego to tylko niektóre korzyści płynące ze scalenia gruntów. 

Scalanie gruntów, rozumiane jako narzędzie funkcjonalnego urządzania prze-
strzeni obszarów wiejskich, przyczyni się do umożliwienia rolnikom pozyskania dopłat 
bezpośrednich poprzez zwiększenie powierzchni ich działek. Troska o środowisko 
przyrodnicze z kolei podniesie atrakcyjność turystyczną regionu i znacząco polepszy 
warunki życia jego mieszkańców. Powiązanie PROW z funkcjonującymi programami 
operacyjnymi pozwoli na budowę zbiorników wodnych i sieci rowów melioracyjnych 
regulujących stosunki wodne. Zapewni to racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi oraz pomoże w zapobieganiu suszom i powodziom spowodowanym przez 
niekorzystne warunki atmosferyczne. Inne korzyści płynące z zagospodarowania prze-
strzeni obszarów wiejskich będą obejmowały poprawę sieci drogowej, uregulowanie 
stanu prawnego nieruchomości, a także utworzenie aktualnej numerycznej mapy 
ewidencji gruntów i budynków wraz z klasyfikacją gleboznawczą gruntów. Powyższa 
analiza pokazuje, jak wiele zagadnień nadal wymaga uporządkowania. 

Należy również podkreślić wagę procesów scaleniowych w zapobieganiu dewastacji 
krajobrazu obszarów wiejskich i transformacji użytków rolnych. Konieczne jest zacho-
wanie typowego krajobrazu małopolskiej wsi oraz utrzymanie produkcyjności rolnic-
twa na potrzeby własne wsi i na zaopatrzenie w żywność ośrodków miejskich. 

Samorząd województwa małopolskiego bierze czynny udział w spotkaniach 
i naradach z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej oraz 
współpracuje z uczelniami wyższymi naszego kraju w zakresie m.in. prac urządzenio-
worolnych. Kierując się wzorcami unijnymi, w celu wymiany doświadczeń nawiązano 
także ścisłą współpracę z dwoma krajami związkowymi Niemiec – Turyngią i Bawarią. 
Współpraca ta stanowi również dla Małopolski inspirację do organizowania corocznych 
konferencji o tematyce scaleniowej, dających okazję do wymiany doświadczeń w zakre-
sie dobrych praktyk. 

Dynamiczny rozwój obszarów wiejskich, zgodny ze strategicznymi kierunkami 
wyznaczonymi przez województwo, wymaga również odpowiedniego ukształtowania 
polityki energetycznej wykorzystującej lokalne zasoby i rolniczy charakter Małopolski. 
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Szczególnie ważne jest tu optymalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 
Konieczna zatem wydaje się promocja wśród mieszkańców alternatywnych źródeł 
pozyskiwania energii bądź sposobów jej oszczędzania, w tym np. budownictwa nisko-
energetycznego. Warto zwrócić uwagę, że przyczyni się to do oszczędności w gospo-
darstwach domowych i rolnych. 

Zgodnie z treścią najważniejszych dokumentów strategicznych, innowacyjna 
i  perspektywiczna gospodarka wykorzystująca dostępne lokalne zasoby surowców 
oraz dynamiczny i stabilny rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 
stanowią trwałe kierunki polityki naszego państwa. W związku z rosnącymi cenami 
surowców energetycznych szczególna rola w tym zakresie przypada energii pozyski-
wanej z biogazu, w tym biogazu rolniczego. Ministerstwo Gospodarki we współpracy 
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało rządowy program „Kierunki 
rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 
w dniu 13 lipca 2010 r. Program przewiduje utworzenie w każdej gminie do roku 2020 
średnio jednej biogazowni rolniczej wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, 
przy założeniu że gmina ma odpowiednie warunki do uruchomienia takiego przed-
sięwzięcia. Dzięki produkcji biogazu z odpadów rolnictwa i pozostałości przemysłu 
rolno-spożywczego będzie można wykorzystać lokalny potencjał surowcowy do obni-
żenia kosztów funkcjonowania gospodarstw. Potencjał ten jest obecnie w skali kraju 
szacowany na poziomie około 1,7 mld m3 możliwego do pozyskania biogazu rolniczego 
rocznie. Dla porównania, w Polsce zużywa się rocznie około 14 mld m3 gazu ziemnego, 
przy czym odbiorcy indywidualni z terenów wiejskich wykorzystują około 0,5 mld m3 
tego gazu.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z biogazu jest procesem przyjaznym 
dla środowiska, gdyż pozwala ograniczyć emisję do atmosfery metanu pochodzą-
cego z rozkładu niezagospodarowanej biomasy. Warto też wspomnieć o złagodzeniu 
problemu wzrastającej wciąż powierzchni nieużytków oraz sukcesji lasu i postępują-
cej degradacji krajobrazu Małopolski. Przetwarzanie substancji organicznych może 
również stanowić źródło cennego nawozu dla rolnictwa, co przyczyni się nie tylko do 
obniżenia kosztów zakupu nawozów, ale także do ograniczenia stosowania chemii 
w rolnictwie. Powodem wsparcia produkcji biogazu przez Unię Europejską jest reali-
zacja światowej strategii przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Konieczne zatem wydaje się uświadamianie społeczeństwu różnorodnych korzyści 
płynących z modernizacji gospodarstw rolnych i dywersyfikacji kierunków produkcji. 
Należy też wprowadzać dobre praktyki zaobserwowane w pozostałych krajach UE, 
gdzie pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł jest już powszechne. 

Podsumowanie 

Podejście do rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce nie może być wzorowane 
na rozwiązaniach przyjętych w innych regionach kraju. Powodem jest rozdrobniona 
struktura agrarna oraz duże zasoby siły roboczej i małe kapitału na małopolskiej wsi, 
powodujące niską ekonomiczną efektywność gospodarowania w rolnictwie. Ważną 
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rolę w zwiększaniu efektywności produkcji rolniczej może odegrać scalenie rozdrob-
nionych gruntów gospodarstw rolnych. Wyniki scalania gruntów, przeprowadzonego 
w kilku gminach województwa małopolskiego, wskazują na potrzebę dalszej komasacji 
jako elementu modernizacji rolnictwa, co należy uwzględnić w programach rozwoju 
województwa. O powodzeniu przemian na obszarach wiejskich Małopolski zadecy-
duje również zmiana relacji między zasobami pracy, ziemi i kapitału, a także realiza-
cja programu rewitalizacji wsi. Do rozwoju tych obszarów, w tym produkcji rolniczej 
i działalności pozarolniczej, przyczyni się wsparcie środkami finansowymi w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 
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Abstract. The implementation of the Common Agricultural Policy in Poland constitutes 
an opportunity for overcoming many of the problems encountered by Polish agricul-
ture and rural areas. The article analyses the absorption of financial support within the 
framework of selected Common Agricultural Policy tools as well as assesses their impact 
on Polish agriculture and rural areas. Supporting agricultural producers with direct pay-
ments results in an increase in the level of their income and for many of them creates 
premises for improving the standard of living, however, this does not constitute a dyna-
mising factor for improving the economic effectiveness of Polish agriculture. The CAP 
mechanisms produce various impacts on individual sectors of the agricultural market 
in Poland, with their role being to stabilise the situation on a given market. The Rural 
Development Programme 2007–2013, which is based on a concept of the country’s sus-
tainable and multifunctional development, influences Polish agriculture and rural areas 
in economic, environmental and social aspects. 

Key words: Common Agricultural Policy • direct payments • RDP 2007–2013 

Streszczenie. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce stanowi szansę na przezwycię-
żenie wielu problemów polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Przedmiotem artykułu 
jest analiza absorpcji środków pomocowych w ramach wybranych instrumentów WPR oraz 
określenie ich wpływu na polskie rolnictwo i obszary wiejskie. Wsparcie producentów rol-
nych płatnościami bezpośrednimi przyczynia się do wzrostu poziomu ich dochodów oraz 
dla dużej ich części tworzy przesłanki do podniesienia standardu życia, nie stanowi jednak 
czynnika dynamizującego zwiększanie efektywności ekonomicznej polskiego rolnictwa. 
Wpływ mechanizmów WPR na rynki rolne w Polsce jest zróżnicowany w zależności od bran-
ży, a rezultatem ich działania powinna być stabilizacja sytuacji na danym rynku. Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, realizujący koncepcję zrównoważonego 
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i wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego kraju, wpływa na polskie rolnictwo i obszary 
wiejskie zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym oraz środowiskowym. 

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna • płatności bezpośrednie • PROW 2007–2013 

Introduction 
The agricultural policy is a conscious and purposeful action, the aim of which is to 
adjust the market mechanism, supplement it, and even exclude it in some fields (Wilkin 
2002, p. 19). The market, being the best regulator of economic processes, is unrelia-
ble in certain situations. The manifestations of this unreliability are e.g. unfavourable 
external effects; monopolising; and economic instability manifesting itself in crises, 
inflation, unemployment or an unfair distribution of income, among others (Samuelson 
1980). The reaction to the market’s unreliability and inefficiency is the state’s interven-
tion in the economy. J.E. Stiglitz indicates incompleteness and market imperfections 
connected with agricultural activities, the occurrence of the phenomenon of costs and 
external effects, the need and the usefulness of providing public goods to the agri-
cultural sector, the imperfection of the information, or the problems connected with 
the division of profits as the main reasons for a country’s interference in the economy 
(Stiglitz 1987). Most frequently, the need for interventionism is substantiated by agri-
culture’s dependence on the laws of nature (Kruger et al. 1988). 

The specifics of agriculture and rural areas have influenced the course of market 
transformation in Poland, bringing about many new processes of a social and econom ic 
nature, or boosting the previously occurring phenomena. The Polish countryside has 
felt these changes in an acute manner, as the agricultural holdings have been treated 
in a manner similar to non-agricultural enterprises. The specific traits of the agri-
cultural sector, such as low land mobility or low pricing flexibility as well as income 
demand for food (Czyżewski 2010, p. 159), have not been taken into account. The 
transformation has disclosed an excess workforce involved in agricultural production 
in Poland, which is not conducive to ensuring an appropriate agrarian structure or 
an effective management, accompanied by unemployment in rural areas, which is 
not conducive to reducing employment in agriculture1. The unemployment in rural 
areas is a derivative of the unemployment in the entire economy, the low mobility of 
rural residents as well as the limited possibilities of the labour market in rural areas. 
The disagrarisation process, manifesting itself as a systematic decrease in the role of 
agriculture in the productive involvement of human labour as well as the provision of 
income for maintaining the rural population, is progressing in the Polish countryside2. 

1 In keeping with the data from the Central Statistical Office, the number of rural residents 
registered in the labour offices in Poland at the end of Q1 2010 amounted to 903.3 thousand, 
of which 80% did not possess the right to receive benefits. The unregistered unemployment 
in rural areas was estimated at various levels, reaching even up to 1.5 million persons. See: 
Duczkowska-Małysz (2009, p. 5). 

2 In 2009, the share of agriculture (together with forestry and fish culture) in the generation of 
Poland’s GDP decreased to 3.2%. The area of agricultural land decreased as well and its share 
in the total area of the country amounted to 51.6%. See: GUS (2010). 
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The ever decreasing labour market in agriculture is the basic reason for the deficiency 
in jobs in rural areas (Kłodziński 2010, pp. 9–10). Moreover, the total analysis of the 
labour resources as well as the fixed asset resources and the share of agriculture in 
the creation of the GDP points to a decreased efficiency of capital, at a level of two-
-thirds of the national economic average and around a four time lower work efficiency, 
which proves the faulty construction of agriculture and the need for adjustments in 
relations between production factors (Poczta 2010, p. 9). The unfavourable situation in 
agriculture and on the rural labour market directly translates into the level of the rural 
population’s standard of living. The poverty risk indicator, expressed as a percentage 
of persons in households with expenditures below the relative poverty line, amounted 
to 26.1% in the rural areas in 2009, and 9.2% of the countryside’s residents lived below 
the minimum subsidence level. Other negative phenomena also overlap, such as the 
low level of education (Frenkel 2010, p. 55) as well as the underinvestment of social 
infrastructure, the lack of its adjustment to the existing needs, and the poorly devel-
oped technical infrastructure. 

Poland’s accession to the European Union, and thus the inclusion of Polish agricul-
ture and rural areas in the Common Agricultural Policy, constitutes a great opportu-
nity. The European Union funds co-finance measures aimed at, among others, combat-
ing the above-indicated negative phenomena, thanks to which Polish agriculture and 
rural areas should make up for the gap separating Poland from the highly developed 
states. The European Union prepared special programmes for the states that entered it 
in 2004, among them Poland, which were aimed at preparing the agricultural sectors of 
these countries to full integration and their inclusion within the Common Agricultural 
Policy instruments. The programmes were introduced in the pre-accession period and 
were also conducted in the first years of membership in the EU. They were to contribute 
to the implementation of both the European Union’s market as well as the structural 
agricultural policies. 

Along with the accession to the European Union, the opportunities for obtaining EU 
financial support have increased significantly. Funds coming from the European Union 
budget and relating to the support of agriculture and rural areas constitute an element 
of the Community’s various measures. In Poland, as in other EU member states, the 
funds allocated for 2004–2006 belonged to three basic categories. Those were:
– Funds stemming from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 

(EAGGF), allocated to the first pillar of the Common Agricultural Policy (CAP), co-
vering direct payments and market intervention instruments; 

– Funds stemming from the EAGGF Guarantee Section, allocated to the second pil-
lar of the CAP, covering support within the framework of the Rural Development 
Programme (RDP); 

– Funds stemming from the EAGGF Orientation Section, constituting a support ele-
ment from the structural funds, financing the measures under the Restructuring 
and Modernisation of the Food Sector and Rural Development Sectoral Operational 
Programme (SOP Rural Development). 

In the present programming period, i.e. the years 2007–2013, the European 
Union’s Common Agricultural Policy carries out its objectives, based on two pillars. 
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Instruments allocated to the so-called 1st pillar of the CAP, of a market-profit nature, 
have a direct impact on the sectoral agricultural markets, they influence the funda-
mental methods of intervention on the European Community’s internal market 
and indicate the mechanisms which stabilise the import and export of agricultural 
products outside the European Union. Generally speaking, they impact the agricul-
tural products market by indicating the principles of the organisation of agricultural 
production and those regulating the trading in these products. In this manner, they are 
to contribute to an improvement in the competitiveness of the agricultural products 
produced in the European Union area. The market policy instruments which are used 
for internal interventions within the European Union include: 
– Public intervention instruments (a common agricultural price system, the inter-

ventionist purchase of agricultural products); 
– Direct payments for farmers, as the main mechanism for supporting agricultural 

income; 
– Payments for the private storage of agricultural products; 
– Surplus agricultural production control instruments (production limits) ; 
– Food consumption supporting instruments; 
– Extraordinary intervention funds activated in crisis situations. 

Additionally, agricultural import regulation instruments, such as customs duties, 
import licences, quantitative quotas, and subsidy instruments for agricultural exports, 
i.e. additional payments in export, export licences, are used in trade relations with 
third parties (Krzyżanowski 2009, p. 32, Jurcewicz 2010, p. 59). 

The second group of CAP instruments is made up of structural instruments (the 
so-called 2nd pillar of the CAP) which over a long term are to impact the formation of 
agricultural structures, extensively expressed in the European Union law. Their appli-
cation is aimed at improving the area structure of the agricultural holdings, ensuring 
their modernisation and the modernisation of the accompanying technical infrastruc-
ture, and supporting agricultural advisory services, among others. The CAP’s second 
pillar, which in a formal manner regulates support for the development of rural areas, 
was, however, created not long ago, in the Agenda 2000 (Dwyer 2005, pp. 1–2). The 
European Union is undertaking a series of measures aimed at supporting agriculture 
and rural areas within the framework of the structural policy, the basic task of which 
is to increase the socio-economic cohesion of the individual regions of the member 
states. Up to now, the modulation system is the only system which ensures the flow 
of funds from the CAP’s first to second pillar (Van Huylenbroeck et al. 2004). The 
European Union regulations, specifically Council Regulation (EC) No 1698/2005, have 
obligated each European Union member state to elaborate a national strategy plan as 
well as a rural development programme. The developed Community legal regulation 
results from the fact that the Common Agricultural Policy historically constituted the 
first and for many years the only sectoral policy (Usher 1988, pp. 41–43). 

The subject of the present study is a synthetic analysis of the EU’s agricultural policy 
instruments implemented in Poland in the current programming period. The fundamen-
tal cognitive objective of the study comes as a quantification and analysis of the level of 
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absorption of the funds within selected EU agricultural policy instruments as well as an 
indication of their impact on Polish agriculture and rural areas. The paper presents the 
basic information regarding the most important, according to the author, agricultural 
policy instruments implemented in Poland, concentrating on direct payments, inter-
ventions in the scope of the regulation of agricultural markets as well as the measures 
regarding the development of rural areas, carried out within the framework of the Rural 
Development Programme (RDP) 2007–2013. The absorption of funds within the frame-
work of the assistance instruments mentioned was subjected to an analysis while at the 
same time an attempt was made to indicate the impact on the changes taking place in 
the agriculture and rural areas of Poland. 

Material and methods 

The basis of the economic-statistical analysis in the article is constituted by source 
materials coming from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agency 
for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA), the Agricultural Market 
Agency, and the Central Statistical Office as well as by the legal acts of Poland and 
the European Union. In the course of conducting the research works, studies prepared 
by these institutions, such as “The mid-term assessment of the Rural Development 
Programme for the years 2007–2013”, and lists compiled from the ARMA management 
information system were used. The materials describing the qualitative issues mainly 
originated from the available literature on the subject. 

The analysis was conducted using a descriptive method and an induction-deduc-
tion method. The results were presented with the use of graphic, table, and descriptive 
techniques. The spatial scope of the analysis covered the territory of Poland, and the 
analysis period covered the years 2007–2011, i.e. from the moment of the start-up of 
the individual assistance instruments in 2007 until the moment ensuring the greatest 
topicality of the data. 

Results and Discussion 

Assistance instruments used in Poland within the framework 
of the first pillar of the Common Agricultural Policy 
Within the framework of the 1st pillar of the Common Agricultural Policy, direct 
payments are the main mechanism of supporting agricultural income. As a result of 
the accession negotiations, direct payments in Poland have the form of a so-called 
simplified payment system to agricultural lands (Single Area Payment Scheme; SAPS), 
which means that they are granted proportionally to the area of cultivation and do 
not depend on the size of the agricultural production3. Within the framework of this 

3 The European Union uses two models of direct payments, within the framework of which 
it is possible to obtain support. The first is the Single Payment Scheme (SPS) comprising 
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model, the single area payment schemes are supplemented by the complementary 
national direct payments. 

From the moment of the first payment, i.e. from 2004, these payments are subject 
to a  gradual increase (in accordance with the phasing-in principle), which means 
that the amount of the direct payments obtained by Polish agricultural producers 
increas es annually. In 2010 it amounted to 100% of the level of support for the first 
time (70% constitutes payments from the EU budget, and 30% from the national 
complementary payments). Hence, in this year, the levelling of differences in the 
level of support resulting from the application of the transition period took place4. 
The national complementary payments are decreasing from year to year and will be 
discontinued in 2013. The amount of the funds paid to the Polish agricultural produc-
ers within the framework of the direct payments in the years 2004–2010, according 
to the status as of 20 June 2011, is presented in Figure 1. In the analysed period, the 
Polish agricultural producers obtained a total amount close to 63 billion PLN within 
the framework of direct payments, and every year almost 1.4 million agricultural 
producers received this support. 

The application of the SAPS in Poland bears a series of consequences both of 
a positive and a negative nature. First and foremost, this system is less expensive 
and less complicated than the Single Payment Scheme (SPS). The fact that the agri-
cultural producers are not obligated to immediately fulfil all the requirements from 
the scope of mutual compliance is an advantage here. Not connecting payments with 
(historic) production also allows for the full use of the potential of the Polish agricul-
tural sector as all the farmers may take advantage of this payment, even those who 
cultivate plants not covered by payments within the framework of the CAP. Making 
the amount of this support dependent first and foremost on the area of the agricul-

three payment models: regional, historical, and hybrid (mixed). This system is in force in 
the EU-15 member states and in Malta and Slovenia. The Single Payment Scheme (SPS) 
has replaced a majority of the hitherto payments which were specific to individual types 
of agricultural products. This payment has been separated from the structure and size of 
production, however, famers must fulfil a series of requirements to qualify for this. First 
and foremost, they should maintain the lands composing the farm in a good arable culture, 
in compliance with environmental protection, and should satisfy basic requirements in the 
scope of management. These requirements comprise one mechanism bearing a common 
name “cross compliance”. The Single Area Payment Scheme (SAPS), which is a simplified 
form of the direct payment system, is in force in the new EU member states (apart from 
Malta and Slovenia). Within its framework, as of 30 June 2003, financial support is paid 
for 1 hectare of arable land maintained in a good arable culture. Payments within the SAPS 
system may be supplemented until 2012 with national complimentary payments financed 
from the state budget. In countries in which SAPS is in force, a single area payment scheme 
rate, paid for 1 ha on the basis of the quotient of the annual national financial envelope 
allocated to a given state and the reference area indicating the area of arable land in a given 
state. The application of payments to sugar, fruit, and vegetables is possible within the SAPS 
framework; transitional subsidies to soft fruits as well as special support may also be used. 
See: Żmija (2011). 

4 Polish agricultural producers, however, do not receive support at the level of farmers from 
Western Europe. This is caused by the differences in the level of the accepted referential crops. 
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tural holdings causes certain negative consequences for the agricultural sector. Such 
a solution is not conducive to the changes in the agrarian structure in Poland (many 
land owners maintain even small farms just for the purpose of obtaining payments). 
In keeping with the data obtained from the ARMA, the average size of the farmland 
area declared in the applications for receiving direct payments has increased from 
9.57 ha in 2006 to 10.23 ha in 2010, which is a positive tendency, however, these 
changes are taking place too slowly. The share of the largest agricultural holdings, 
i.e. with an area of at least 20 ha, still remains small and in 2010 amounted only to 
5.4%. Moreover, this solution is conducive to an increase in the price of land (land is 
becoming more expensive due to the possibility of receiving payments for it), which 
can, e.g., hamper the entry of young farmers into the agricultural sector. Addressing 
the direct payments to all the agricultural holdings, also the small ones, possessing 
at least 1 ha of agricultural land, often leads to a situation in which the obtained 
funds are allocated for current consumption, constituting a form of social assistance, 
and not for an investment in modernising the agricultural holding. Moreover, the 
direct payments may be paid to persons not connected with agriculture, just those 
holding a legal title to the land. 

To sum up, supporting agricultural producers with direct payments undoubted ly 
contributes to the increase in their incomes and creates premises for improving the stan-
dard of living for a large part of them. Direct payments should not, however, be perceived 
as a dynamising factor in improving the effectiveness of Polish agriculture as the direct 
payments interfere with, for example, the issues connected with the functioning of the 
land market in Poland, thus limiting the very needed changes in the area structure of 
the agricultural holdings, and they do not facilitate the changes in the age structure of 
the agricultural holding owners. Direct payments support the demand for services not 
valuated by the market and socially desirable, such as, i.e., the protection of water and 
air, the conservation of the rural landscape, the protection of the quality of the soil, etc. 

Within the framework of the 1st pillar of the CAP, mechanisms regulating the agri-
cultural markets (in Poland administered by the Agricultural Market Agency) are also 

Fig. 1. Amount of funds paid to Polish agricultural producers within the framework of di-
rect payments for 2004–2010 as of 20 June 2011 

Source: Author’s study based on the data from the Agency for Restructuring and Modernisation of 
Agriculture (ARMA) 
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used5. They include, among others, the interventional purchase and sale of agricul-
tural products and their processed preparations6, the administration of the turnover 
of goods abroad through the issuance of permits for exporting and importing as well 
as the payment of export refunds, the payment for the private storage of products 
as well as the administration of production quotation systems. Moreover, assistance 
is offered in the framework of the mechanisms and programmes of the sugar sector 
restructuring, the support of bee products as well as the promotional and informa-
tion campaigns on selected agricultural product markets. These measures cover also 
the provision of food surpluses to the poorest individuals, the collection of payments 
on the sugar market and the support of internal demand through the application of 
payments. In Poland, the milk and milk products market and the grains, meat and 
sugar markets are the basic agricultural markets regulated by EU regulations. The 
EU support is also provided on other agricultural markets and it takes the form of 
payments for the production of dry fodder by the national processing plants, payments 
for tobacco, starches, flax and hemp and seeding material, and financial support on the 
fresh fruits and vegetables market and the honey market, among others. 

The area of the Agricultural Market Agency in the scope of supporting the agricultural- 
-foodstuffs market covers more than 20 product groups and over 50 CAP mechanisms. 
From the moment of Poland’s accession to the EU until July 2010, the AMA disbursed 
over 8.6 billion PLN in support to beneficiaries. The individual instruments have had 
a varied impact on the agricultural markets in Poland. For example, the CAP mecha-
nisms have not eliminated price fluctuations on the grains market, which suggests that 
the implemented instruments possess limited possibilities for stabilising the situation 
on the market and influencing the income of grains producers. On the other hand, direct 
payments contribute to an increase in the income of grains producers, and the system of 
intervention purchases has an impact on the demand for grains covered by the interven-
tion as their share in the market turnover as product grains is increasing. Intervention 
therefore changes the distribution of demand over time (it decreases the seasonality of 
the purchase). As regards the pork market, the CAP mechanisms have not eliminated 
fluctuations in the production of swine in Poland, however, on the milk market, the milk 
quotas are presently stabilising the production, mainly its upper limit, the exceedance of 
which by the farmer incurs monetary fines. 

5 The Agricultural Market Agency, as an accredited agency, pays funds to those using the CAP 
instruments as well as national instruments, and also monitors the correctness of their use, 
issues administrative decisions directed to entities participating in the CAP mechanisms, 
transfers information to the European Commission regarding the CAP instruments employed 
by the AMA, and informs the mechanism participants about the decisions taken at the 
Community level, in reference to the CAP mechanisms adopted by the AMA. See: ARR (2010). 

6 For example, in the years 2004–2010 in Poland 2136.5 thousand tons of grains were pur chased 
on an intervention basis. The largest intervention purchases took place in the 2004/05, 
2005/06 and 2009/10 crop years, and were 978.8 thousand tons, 711.2 thousand tons and 366.0 
thousand tons, respectively. At the same time, intervention purchases of 6.5 tons of butter and 
20.5 tons of powdered skimmed milk were made on the dairy market (powdered skimmed milk 
was purchased only in 2009). The sale of agricultural products collected within the framework 
of the intervention stocks was based on the decisions of the European Commission. 
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Assistance instruments used in Poland within the framework 
of the second pillar of the Common Agricultural Policy 
The scope and form of the support to rural areas within the framework of the structural 
instruments in the years 2007–2013 in Poland are indicated by the Rural Development 
Programme (RDP 2007–2013)7. The shape of this programme in the present program-
ming period is an expression of the evolution of the European Union’s agricultural 
policy, as a result of which the development of the rural areas started being perceived 
in wider categories, not only through the agricultural sector. Namely, greater emphasis 
is being placed on the multi-functional development of these lands, which is connected 
with, among others, the differentiation of trades and business activities in rural areas, 
the movement of farmers from working on a farm to small entrepreneurship, handicraft, 
tourism or services, including services for agriculture. These changes are to be condu-
cive to using the local labour resources and improving the income of the rural popula-
tion. The main programme objectives include the improvement of the competitiveness 
of agricultural holdings through their restructuring, the improvement of the condition 
of the environment and landscape, the enhancement of the standard of living of the 
rural population, as well as the promotion of the diversification of business activities. 
This programme is being carried out all over Poland, and all the measures are being 
co-financed from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and 
the national public funds. The financial support for the development of rural areas in 
Poland, apart from the funds coming from the EAFRD and the state budget, requires 
also the involvement of private funds (in the case of certain measures). The measures 
adopted within the framework of the RDP 2007–2013 have been divided into thematic 
axes referring to the objectives which the programme is to serve. 

The largest funding of a total of almost 7.5 billion EUR (EU and state funds) is 
foreseen for the financing of the measures of Axis 1 of the RDP 2007–2013 “The 
im provement of the competitiveness of the agriculture and forestry sector”. The 
amount of over 13 billion EUR may be spent when taking the contribution of private 
funds for these measures into consideration. Increasing the competitiveness of agri-
culture requires the concentration of land, the technical modernisation of agricultural 
holdings, the development of production services, as well as the construction of effi-
cient production–trade chains. In order to speed up the structural transformations, 
support instruments for young farmers as well as instruments guaranteeing a source 
of income for persons before retirement age who resign from conducting business 
activity have been planned. 

Measures aimed at supporting farmers in mountain areas and areas with handicaps 
other than mountain areas (LFAs), afforestation of agricultural and non-agricultural 
land, Agro-Environmental Programme, and measures aimed at restoring the for estry 
potential damaged by natural disasters and introducing appropriate prevention 

7  The characteristics of the individual measures composing the RDP 2007–2013 can be found 
in the uniform text of the document including the changes approved of by the European 
Commission on 18 April 2011. The amendment to the Programme was announced on 16 June 
2011. See: MP (2011). 
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actions are implemented within the framework of Axis 2 “Improving the environment 
and the countryside”8. This axis was allocated almost 5.4 billion EUR, with the total of 
all planned financial outlays within this axis being smaller than within Axis 1 since no 
private outlay involvement is intended here. 

Axis 3 “The quality of life in rural areas and the diversification of the rural econ-
omy” includes measures aimed at diversification towards non-agricultural activities 
by taking up or developing non-agricultural activities or agriculture-related activities 
by farmers, improving economic competitiveness, developing the businesses and job 
market, developing certain elements of technical infrastructure as well as meeting the 
social and cultural needs of the residents of rural areas. The improvement of the qual-
ity of life in rural areas constitutes, therefore, the objective which not only assumes 
the economic and social development of agricultural holdings (strengthening their 
economic potential, restructuring, and modernisation), but also the creation of a good 
quality of life understood as a high quality of the environment and landscape as well 
as the social and technical infrastructure9. The Axis 3 budget has been set at 3.5 billion 
EUR, the largest portion of which – more than 1 billion EUR from public funds (EU 
and national funds) and more than 1 billion EUR of private outlays – is allocated to 
measures contributing to the establishment and development of micro-businesses. 

Axis 4 “Leader” is the approach that facilitates the realisation and implementation 
of, first and foremost, Axis 3. The fundamental task of the axis at issue is activation 
of rural areas residents which requires the inclusion of social partners in the planning 
and implementation of local initiatives. “Leader” is a grassroots partner approach to 
the development of rural areas and consists in the formulation by rural communities 
of local strategies of the development of rural areas as well as the realisation of proj-
ects resulting from such strategies. Among the priority axes at issue, Axis 4 has been 
allocated the least funds, less than 800 million EUR. 

In the framework of the Rural Development Programme 2007–2013, most of 
the funds – above 42% of the funds from the European Agricultural Fund for Rural 
Development – have been allocated to Axis 1, defined as the economic axis, followed 
by Axis 2, the so-called environmental axis – more than 32% EAFRD, and to Axis 3, 
the so-called social axis – nearly 20%. The least funds have been allocated to Axis 4 
“Leader” – less than 5%. The remaining funds have been reserved for technical support. 

According to the status as of 31 March 2011 (Table 1), the highest level of absorption 
of the funds from the European Agricultural Fund for Rural Development was recorded 
within Axis 2 – until that date more than 43% of the budget allocated for this purpose 

8 According to the modern concept of agriculture, rural areas play a significant role in environ-
mental protection, in particular in the protection of water and land resources and the protec-
tion and preservation of habitats and biodiversity, as well as in landscape formation. 

9 The fundamental socio-economic problem of the population inhabiting rural areas in Poland 
is the low level of income resulting from the impossibility of making full use of the rural human 
resources. The agriculture’s demand for these resources is on a constant decrease. To maintain 
the vitality of rural areas, it is therefore necessary to provide better employment opportunities 
in the framework of non-agricultural activities. Hence, a comprehensive support of the process 
of creating non-agricultural job opportunities in rural areas and facilitating the employment 
of rural residents in local urban centres is of utmost importance. 
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was used. Such a high use of the limit is, however, related to the specificity of certain 
measures under this axis, for which the funds are disbursed when certain criteria have 
been met by beneficiaries and upon the issuance of an applicable decision or a conclu-
sion of an agreement (they do not require co-financing from private resources). Within 
the framework of this axis, the number of filed applications, signed agreements, or 
issued decisions as well as the number of disbursements was the highest. The support 
covered also the largest number of beneficiaries – nearly 860 thousand. 

The other axis with the highest use of the limit of the funds from the EAFRD – 
more than 37% – is Axis 1, aimed at improving the competitiveness of the agriculture 
and forestry sector. As of the date of the analysis, the measure within the framework 
of which the most funds were disbursed – more than 4.2 billion PLN – is the one enti-
tled “Structural pensions”. This measure is addressed to a broad group of recipients, 
it does not require realisation of a specific project or beneficiaries’ own financial 
participation while the cyclical payments are disbursed on the basis of the deci-
sion issued by the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture 
(ARMA). Within this axis, particular attention is paid to the measure “Modernisation 
of agricultural holdings” which has already disbursed almost 3.7 billion PLN. This 
measure, unlike the “Structural pensions”, requires that a specific project is carried 
out and co-financing from private funds is obtained. As of the date of the analysis, 
however, no funds were disbursed in the framework of the measure related to the 
vocational training for people employed in agriculture and forestry or to restoring 
the forestry production potential damaged by natural disasters and introducing 
appropriate prevention schemes. It is only a matter of time for these funds to be 
disbursed as the appropriate agreements in the framework of these measures have 
already been concluded. 

In the framework of Axis 3, aimed at improving the quality of life in rural areas, less 
than 10% of the resources from EADRF have been disbursed so far. From among the 
measures implemented within this Axis, the most funds in total have been disbursed 
for the measures addressed first and foremost to the smallest administrative units 
(districts), i.e. for the projects connected with the renovation and development of 
villages – more than 600 million PLN, and for those connected with basic services for 
the rural economy and rural population. The sum exceeding 265 million PLN has been 
disbursed for the projects connected with the development and establishment of non-
-agricultural sources of income and the promotion of non-agricultural employment in 
rural areas, carried out within the measure “Diversification towards non-agricultural 
activities”. Within the framework of the axis at issue, the new and important measure 
is the “Establishment and development of micro-businesses” since it creates condi-
tions for the diversification of economic activity and the improvement of employment 
opportunities which, ipso facto, contributes to the sustainable socio-economic devel-
opment in rural areas. As of the date of the analysis, less than 150 million PLN, i.e. less 
than 3.7% of the EAFRD fund limits allocated for this measure, were disbursed within 
this measure. 

In the framework of the last axis, the so-called Leader Axis, most of the funds have 
been disbursed for the measures related to the operation of local action groups – nearly 
95 million PLN, and for the implementation of local development strategies – nearly 
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37 million PLN. The realisation of disbursements of funds within this Axis is, however, 
the lowest and amounts to 3.62% of the limit allocated from the EAFRD only. 

The budget of the Rural Development Programme for the years 2007–2013 totalled 
around 70 billion PLN, and more than 85% of the funds have already been distrib-
uted. The distributed sum, next to the already disbursed funds, comprises the means 
intended for disbursement within the long-term obligations assumed by the ARMA 
(e.g. payments within the “Structural pensions” measure), the amounts resultant from 
cyclical measures, such as the LFA subsidies, as well as the payments related to the 
investments in their final phases carried out by the beneficiaries. 

The analysis and assessment of the level of achieved target values for the individual 
measures of the Rural Development Programme 2007–2013 is rendered more difficult 
due to the differences in their commencement dates. The level of absorption of the funds 
within the framework of the Rural Development Programme 2007–2013 as of the date of 
the analysis is low, less than 32% of the budget in the framework of the EAFRD. Despite 
such low absorption at the present stage, the full use of planned financial resources 
does not seem threatened since individual disbursements can be carried out until 
the end of 2015. However, a general statement can be made that the higher level of 
the target values pertains also to the measures which had already been implemented 
during the previous programming period in the years 2004–2006, whereas the lower 
one pertains to the new measures. This follows from several facts. Firstly, the present 
programming period sees the continuation of disbursement of the obligations adopted 
during the previous period, i.e. the years 2004–2006. Moreover, both the implementing 
institutions as well as the potential beneficiaries have already acquired the experience 
and know-how related to these measures, which renders the process of absorption of 
the funds significantly easier. 

The impact of the Rural Development Programme 2007–2013 on the transforma-
tions taking place in the Polish agriculture and rural areas can be viewed in a number 
of dimensions. Focusing on the achievement of its main objectives, however, it is to be 
expected that the programme assumptions within Axis 1, connected to the improve-
ment of the competitiveness of the agriculture and forestry sector, will be met, 
although the direct impact of the programme will be limited due to the small number 
of planned target beneficiaries in relation to all the entities operating in the sector. 
The improvement of the competitiveness is to a large extent influenced by the measure 
“Modernisation of agricultural holdings” which contributes to the lowering of the costs 
of production, the reduction in its scale, the adaptation of new techniques or tech-
nologies by farmers, or the increase in labour effectiveness, among others. In turn, the 
measure “Adding value to primary agricultural and forestry products” admittedly has 
not so far contributed significantly to the introduction of new technologies and innova-
tions in the agriculture and food sector; nevertheless, it impacts the quality of their 
production. The next measure, addressed to agriculture producer groups, contributes 
to the increase in the degree of adaptation of the production to market requirements. It 
also allows group members to supply bigger batches of goods with required parameters, 
which gives greater opportunities for sales, and to jointly purchase production means, 
which improves the effectiveness of production. In assessing the impact of Axis 1 of 
the Rural Development Programme 2007–2013 on the improvement of the human 
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potential in the agriculture sector, it must be stated that it will be relatively small since 
the absorption of the funds in the framework of the measures allocated to this target, 
i.e. the measures “Vocational training for persons engaged in agricultural and forestry 
sectors” and the “Use of advisory services by farmers and forest holders”, is very low, 
which for the time being translates into scant effects thereof. Particularly, the second 
measure does not enjoy huge following among farmers, which results, among others, 
from the lack of the tradition of the use of paid advisory services by farmers. It is also 
worth noting that the human potential in the Polish agriculture sector is indirectly 
influenced by other measures included in the Rural Development Programme 2007– 
–2013, such as for example the “Setting up of young farmers” or “Structural pensions”10, 
which facilitate the entry into the agriculture sector of young and better-educated 
people. However, due to the low numbers of target beneficiaries of these measures it 
seems that the said measures will not play a significant role in the improvement of the 
human potential at the scale of the entire sector while their impact will rather be of 
local nature. 

The basic instruments directed to the protection of the natural environment in 
rural areas, included in Axis 2, constitute a long-term vision of development inscribed 
in the sustainable development of the entire country, which aims at maintaining the 
diversified landscape and nature as well as appropriately using and managing the 
natural resources of the environment. Such measures as the “Agri-environmental 
programme”, “Afforestation of agricultural lands” or “Restoring forestry potential in 
forests damaged by natural disasters” have a direct positive impact on the environ-
ment. The measures with an indirect impact include “Supporting farmers in mountain 
areas and in areas with handicaps, other than mountain areas”, “Improving and devel-
oping of the infrastructure related to the development and adaptation of agriculture 
and forestry” or “Implementing local development strategy”. The agri-environmental 
programme in Poland covers an area of above 1.6 million ha, while the packages 
carried out within its framework – “Sustainable farming” and “Ecological farming” 
– contribute to the sustainable use of land, which is expressed in the decreased use 
of mineral and organic nitrogen fertilisers, among others. The improvement of the 
environment and the sustainable use of land as well as the preservation of biodiversity 
is also positively impacted by the multispecies planting of trees, adjusted to the local 
habitat conditions, which is carried out in Poland within the measure related to the 
afforestation of agricultural lands and by the requirement for the farmers benefiting 
from the aid in the framework of the support for holdings in mountain areas and in 
areas with handicaps, other than mountain areas, to comply with the mutual compli-
ance criteria (MRiRW 2010). 

The measures included in Axis 3 “The quality of life in rural areas and diversifi-
cation of the rural economy”, in particular the “Diversification into non-agricultural 
activities” and the “Creation and development of micro-enterprises”, have substan-

10 The full potential of the measure has not been taken advantage of due to the lenient defini-
tion of the support criteria. Only in 2010, the said instrument was allocated to farmers who 
transferred their holdings for the increase of already existing entities or those who transferred 
them onto young farmers. 
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tial significance for both the entire rural economy and the non-agricultural sectors. 
The implementation of these measures contributes to the creation of new job oppor-
tunities and impacts the transformations in the rural areas economy, although due to 
the low absorption of the funds in the framework of these measures the said impact 
is not big for the time being. According to the estimates of the Ministry of Agriculture 
and Rural Development, the measure “Creation and development of micro-enter-
prises” will contribute to the reduction in the unemployment level in rural areas by 
approximately 5.5% as a result of the creation of about 45 thousand jobs. Due to the 
realisation of the Rural Development Programme 2007–2013, the improvement in 
the scope of the technical and public infrastructure in rural areas is also taking place. 
In addition, thanks to the measures of Axis 4, the management in rural areas and 
the mobilisation of the endogenous capital possessed by local self-governments are 
improving as well. 

Conclusions 

The inclusion of Polish agriculture and rural areas in the Common Agricultural Policy 
constitutes a huge opportunity for restructuring and modernising Polish agriculture 
and developing rural areas due to the substantial level of funds allocated for this 
purpose. In the years 2007–2013, the Common Agricultural Policy of the European 
Union is financed from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). In the framework of the 
first fund, the aid from the 1st Pillar of the Common Agricultural Policy comes through 
the application of such instruments as, for example, direct subsidies for farmers, inter-
ventions in the scope of agricultural markets regulation, refunds for the export of agri-
cultural products to third countries. In turn, the second fund of the EAFRD finances 
the activities included in the 2nd Pillar of the Common Agricultural Policy which are 
aimed at the development of rural areas. 

The instruments used within the framework of the 1st Pillar of the CAP contribute 
to increasing the income of Polish agricultural producers and stabilising the situation 
on agricultural markets. In the period subject to the present analysis, Polish agricul-
tural producers have received the total of almost 63 billion PLN within the framework 
of direct subsidies and over 8.6 billion PLN within the framework of the mechanisms 
administered by the Agricultural Market Agency. The rules for the disbursement of 
direct subsidies in force in Poland have contributed to the increase in the income of 
agricultural producers, however, they have influenced the structural transformations 
in the Polish agricultural sector only to a small degree. 

The Rural Development Programme for the years 2007–2013, as an element of 
the structural policy, is built around a concept of sustainable and multifunctional 
econom ic development of the country, which complies with the direction of the evolu-
tion of the agricultural policy of the European Union. In the framework of the support 
for agriculture and rural areas in this programme, as of the date of the analysis more 
than 22 billion PLN were disbursed. In keeping with the expectations, the predicted 
impact of the Rural Development Programme 2007–2013 on the economic growth of 
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Poland should amount to 1.5%, and the effect on the employment increase should 
be around 1.7%. Due to the multiplier effects, the programme is able to impact the 
entire economy, not only the sector of agriculture. In economic terms, the Rural 
Development Programme 2007–2013 should contribute to improving the competitive-
ness of agricultural holdings and increasing the diversification of the rural economy 
through, among others, the creation of non-agricultural production functions and 
functions in the area of consumption (e.g. providing access to the resources of the 
natural environment, culture, place of residence, etc.). This is of utmost relevance 
due to the decreasing participation of agriculture in the generation of the GDP and 
the increasing significance of non-agricultural functions of agriculture. The Rural 
Development Programme 2007–2013 should, therefore, assist the economic growth 
of our country and contribute to the creation of new job opportunities in rural areas. 
In environmental terms, this programme should facilitate the sustainable system of 
management, the protection of biodiversity and ecosystems, and also the appropri-
ate use of natural resources, while in social terms, it should contribute positively to 
the development of the social capital, especially on a local scale, as well as stimulate 
structural transformations taking place in our agriculture. 
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