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Support for small farmers in Bulgaria via CAP first pillar 
instruments 

Wsparcie dla drobnych rolników w Bułgarii przy użyciu 
instrumentów I filaru WPR 

Snezhana Blagoeva, Christina Jordanova 
Ministry of Agriculture and Food, Sofia, Bulgaria 

Abstract. The present study provides an overview of the measures being adopted in 
Bulgaria to support small farmers using instruments of the 1st pillar of the Common 
Agricultural Policy. Small farmers, running about half of all agricultural holdings in 
the European Union, are widely recognised as an important part of the agricultural 
sector throughout Europe. In Bulgaria, about 309 thousand farms have less than 2 ha 
of utilised agricultural area. Small farms play a substantial role in maintaining viabil-
ity of rural areas, supporting rural employment, and contributing to a more balanced 
territorial development. Most of the small farms promote sustainable agricultural 
practices and support market diversity by providing typical local products, which of-
ten involves preserving traditional production methods and technologies. At the same 
time, small farms are more vulnerable because of the small scale of their agricultural 
activity, insufficient capital availability, constrains in using the EU funding, and more 
difficult market access. Taking into account the specific status of small farms, sever-
al instruments financed from the 1st pillar’s European Agricultural Guarantee Fund 
have been made available in the CAP 2014–2020 which could complement the Rural 
Development Programme measures for support of the small-scale farming. These in-
struments include redistributive payment and the Small Farmers Scheme. EU mem-
ber states can also use the Young Farmers Scheme, voluntary coupled subsidies, and 
transitional national aid (for SAPS MS) as tools to direct additional support to small 
holdings. Bulgaria has already introduced the redistributive payment instrument (in 
2014) by using ca. 6.8% of its direct payments ceiling to grant additional support for the 
first 30 ha to all agricultural holdings, expecting to increase in such a way the payment 
for the first hectares by ca. 36%. Bulgaria is in favour of introducing the Small Farmers 
Scheme which provides easier and less bureaucratic mode to support small holdings. 
The coupled subsidies and transitional national aid will continue to be applied with 
a relatively low threshold in order to be available for small agricultural holdings to 
participate. In addition, our country considers lowering its threshold for direct pay-
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ments per hectare from 1 ha to 0.5 ha. The implementation of all those tools via the 
well-financed 1st pillar instruments is expected to enable Bulgaria to direct additional 
support to its numerous small holdings, to keep them vital, to build up their competi-
tiveness, and to improve their access to the EU funding. 

Key words: agriculture • Bulgaria • CAP • Small Farmers Scheme • competitiveness 

Streszczenie. W artykule dokonano przeglądu wprowadzanych w Bułgarii działań na rzecz 
wsparcia drobnych rolników przy wykorzystaniu instrumentów I filaru Wspólnej Polityki 
Rolnej. Drobni rolnicy, prowadzący około połowy gospodarstw rolnych Unii Europejskiej, 
są powszechnie w Europie uważani za ważną część sektora rolniczego. W Bułgarii około 
309 tys. gospodarstw ma mniej niż 2 ha UR. Drobne gospodarstwa odgrywają znaczącą 
rolę w utrzymywaniu żywotności obszarów wiejskich, wspieraniu zatrudnienia na wsi oraz 
dbaniu o bardziej zrównoważony rozwój terytorialny. Większość drobnych gospodarstw 
stosuje zasady zrównoważonego rolnictwa oraz wspiera różnorodność rynku poprzez 
dostarczanie typowych produktów lokalnych, często wytworzonych z zachowaniem tra-
dycyjnych metod i technologii produkcji. Jednocześnie małe gospodarstwa rolne są słab-
sze od dużych z powodu mniejszej skali działalności rolniczej, niedostatecznego dostę-
pu do kapitału, ograniczeń w dostępie do funduszy UE i większych trudności z dostępem 
do rynku. Biorąc pod uwagę specyficzny status drobnych gospodarstw, w ramach WPR 
2014–2020 przygotowano szereg instrumentów finansowanych z I filaru, które mają uzu-
pełniać działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierające drobne gospodar-
stwa rolne. Wśród tych instrumentów są płatności redystrybucyjne (za pierwsze hektary) 
oraz płatności dla małych gospodarstw. Kraje członkowskie mogą również wykorzystać 
program wspierania młodych rolników, dobrowolne dopłaty związane z wielkością pro-
dukcji oraz przejściowe transfery krajowe (na płatności obszarowe) jako narzędzia kiero-
wania dodatkowego wsparcia do małych gospodarstw. Bułgaria już w 2014 r. wprowadziła 
płatności redystrybucyjne, wydatkując ok. 6,8% z pułapu jej płatności bezpośrednich na 
dodatkowe dopłaty do pierwszych 30 ha dla wszystkich gospodarstw rolnych, spodziewa-
jąc się, że zapewni to wzrost płatności za pierwsze hektary o ok. 36%. Bułgaria opowiada 
się też za wprowadzeniem systemu płatności dla małych gospodarstw rolnych, który sta-
nowi łatwiejszy i mniej biurokratyczny sposób wspierania takich gospodarstw. Dopłaty 
związane z wielkością produkcji oraz przejściowe transfery krajowe będą nadal stosowane 
przy relatywnie niskim progu, aby umożliwić dostęp do nich drobnym gospodarstwom. 
Dodatkowo Bułgaria rozważa obniżenie progu dostępu do płatności obszarowych z 1 ha 
do 0,5 ha. Oczekuje się, że wprowadzenie wszystkich tych narzędzi przy odpowiednio wy-
sokim poziomie finansowania instrumentów I filaru umożliwi Bułgarii skierowanie do-
datkowego wsparcia do małych gospodarstw rolnych, jakie przeważają liczebnie w tym 
kraju, w celu utrzymania ich żywotności, budowania ich konkurencyjności i polepszania 
ich dostępu do funduszy UE. 

Słowa kluczowe: rolnictwo • Bułgaria • WPR • system płatności dla małych gospodarstw 
rolnych • konkurencyjność 

Introduction 

Agriculture is an important sector of the Bulgarian economy, playing a significant role 
in ensuring food security and export balance of the country and providing employ-
ment for a relatively large portion of the population. The sector fulfils important 
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econom ic, social and political functions for the member states of the European Union 
(EU). Unlike other economic activities, agriculture depends greatly on natural condi-
tions and factors, and thus should be actively supported. 

In the context of Bulgaria’s membership in the European Union, its agriculture 
should be considered in terms of the sector’s development at European level. Hence, 
the Common Agricultural Policy (CAP), its objectives and instruments are important 
factors having an impact on the agricultural sector. 

This study aims to provide an overview of the measures adopted in Bulgaria to 
support small farmers using instruments of the 1st pillar of the Common Agricultural 
Policy. 

Material and methods 

The material for the study was statistical information derived from the Census of 
Agricultural Holdings in the Republic of Bulgaria in 2010 (MAF 2012). Conclusions 
were drawn by applying analytical methods to the acquired data. 

Bulgaria has ca. 371 000 agricultural holdings in total. Of those, 357 900 entities 
use 3 620 900 ha of agricultural area, and 13 100 holdings have no utilised agricultural 
land. An agricultural holding in the country manages 10.1 ha of utilised agricultural 
area (UAA) on average. This indicator shows regional differentiation, with holdings 
in the north-eastern region having the largest average size (17.6 ha), and those in 
the south-western region, the lowest (3.6 ha). Holdings owned by individual farmers, 
numbering 363 700, account for 98% of all agricultural holdings in Bulgaria. Natural 
persons manage only 33.8% of the utilised agricultural area of the country, commer-
cial companies – 31.6%, cooperatives – 17.7%, sole traders – 14.9%, and the remaining 
holdings – 2%. Arable land, covering 3 133 000 ha in Bulgaria, is managed by farmers 
who run 250 900 agricultural holdings. Holdings with an area of 100.00 ha or more 
have over 78.2% (i.e. 2  830  300 ha) of the country’s utilised agricultural area, and 
the UAA of such a holding averages 534 ha. In 2010, agricultural holdings of 0.00 to 
1.99 ha UAA numbered 308 800, which corresponded with 83.2% of all holdings in the 
country. 

Results and discussion 

Small farmers, running about half of all agricultural holdings in the European Union, 
are widely recognised as an important part of the agricultural sector throughout 
Europe. In Bulgaria, about 309 thousand farms have less than 2 ha of utilised agri-
cultural area. Small farms play a substantial role in maintaining viability of rural 
areas, supporting rural employment, and contributing to a more balanced territorial 
development. Most of the small farms promote sustainable agricultural practices and 
support market diversity by providing typical local products, which often involves 
preserving traditional production methods and technologies. At the same time, small 
farms are more vulnerable because of the small scale of their agricultural activity, 
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insufficient capital availability, constrains in using the EU funding, and more difficult 
market access. Small farmers tend to invest more labour and with higher quality in 
their land because own land is farmed mostly on family-employment basis. Engaging 
family into the business and investing in own land becomes an important incentive 
to maintain productivity and enhance ecological balance in an agricultural holding. 
Apart from performing an important role in ensuring food security at regional level, 
small farms represent a sustainable model of agriculture leading to higher produc-
tivity and better resource conservation. Family farms have a key role in preserving 
traditional food products, and safeguarding agro-biodiversity and a sustainable use of 
natural resources. 

The United Nations declared 2014 the International Year of Family Farming 
(IYFF). The Food and Agriculture Organisation (FAO) of the UN, in collaboration 
with governments, international development agencies, farmers’ organisations and 
other relevant organisations of the United Nations system, as well as relevant non-
governmental organisations, is facilitating its implementation with the following 
objectives: 
1) To support the development of agricultural, environmental and social policies con-

ducive to sustainable family farming; 
2) To increase knowledge, communication and public awareness; 
3) To attain better understanding of family farming needs, potential and constraints, 

and ensure technical support; 
4) To create synergies for sustainability (FAO 2014). 

Taking into account the specific status of small farms, several instruments 
financed from the 1st pillar’s European Agricultural Guarantee Fund have been made 
available in the CAP 2014–2020 which could complement the Rural Development 
Programme measures for support of the small-scale farming. These instruments 
include redistributive payment and the Small Farmers Scheme. The latter is to be 
introduced from 2015 upon the decision of a member state, and will be of great 
importance to small family farmers in the EU. Under this scheme, a farmer may 
choose to replace all other CAP direct payments with a fixed-sum annual payment of 
between 500 and 1250 EUR. Farmers choosing to apply for payment under the Small 
Farmers Scheme will be exempt from greening and cross-compliance, although they 
will still receive the greening payment, and they will benefit from more simplified 
procedures. 

The EU member states can also use the Young Farmers Scheme, voluntary coupled 
subsidies, and transitional national aid (for member states using the Single Area 
Payment Scheme; SAPS) as tools to direct additional support to small holdings. 

The reformed CAP has allowed a reduction in payments received by large individual 
beneficiaries, apart from a small mandatory reduction in cases where the redistribu-
tive payment is not used; any further degressivity has been left at the discretion of 
individual member states. The first pillar of the CAP can be employed to address the 
unequal distribution of direct payments between farmers, and to channel a greater 
proportion of the budget to small family farms. The optional nature of some schemes 
means that the final impact on the family farm will depend on the decisions taken at 
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a member state level. The Small Farmers Scheme is meant to simplify access to the 
CAP for many small farms, although the definition of a small farm and the minimum 
eligibility criteria could prove contentious. 

The redistributive payment has the potential to tackle the unequal distribution 
of payments between farmers in the member states that choose to implement this 
instrument, which could lead to a significant increase in payments for small and 
medium-sized family farms (EP 2014). Bulgaria has already introduced the redistribu-
tive payment (in 2014) by using ca. 6.8% of its direct payments ceiling to grant addi-
tional support for the first 30 ha to all agricultural holdings. It was expected that this 
would increase the payment for the first hectares by ca. 36%. Our country is in favour 
of introducing the Small Farmers Scheme that provides an easier and less bureaucratic 
mode of support to small holdings. The coupled subsidies and transitional national aid 
will continue to be applied with a relatively low threshold in order to be available for 
small agricultural holdings to participate. In addition, Bulgaria considers lowering its 
threshold for direct payments per hectare from 1 ha to 0.5 ha. 

The implementation of all those tools via the well-financed 1st pillar instruments 
is expected to enable Bulgaria to direct additional support to its numerous small hold-
ings, to keep them vital, to build up their competitiveness, and to improve their access 
to the EU funding. 

Conclusions 

The reformed CAP and its implementation in Bulgaria continues to be aimed at 
encouraging competitiveness, using the budgetary resources more efficiently, and 
achieving the expected effects of public policies in relation to food security, environ-
mental protection, climate change mitigation, and social and territorial equilibrium. 

The necessity to devote more attention to the diversity of production systems 
and to their needs under the CAP is undeniable. The existence of different types of 
agriculture, which have specific needs, should be taken into account. It is necessary 
to preserve everything that is valuable at regional level and that contributes to the 
implementation of the European agricultural model described as “united in diver-
sity”. We have to acknowledge the important role of small-scale farms in provid-
ing quality and traditional agricultural products and meeting the demands of local 
markets, as well as their contribution to the preservation of the environment and 
biodiversity. Support has to be a financial instrument for increasing their viability 
and market orientation. 

Policy should be implemented through a comprehensive, balanced and integrated 
approach, which will raise the quality of life and preserve the rich natural inheritance 
on the basis of sustainable environment management. The enhanced competitiveness 
of small farms is expected to help create better economic conditions for the develop-
ment of agriculture, and improve the quality of life in rural areas. 
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O potrzebie samokształcenia i samowychowania młodzieży 
(refleksje związane ze środowiskiem wiejskim)

Notes on the need for self-education of youth 
with special reference to the rural environment 

Bartłomiej Gołek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Streszczenie. Współczesne społeczeństwo informacyjne oraz gospodarka oparta na 
wiedzy wymagają nieustannego zdobywania nowej wiedzy i pogłębiania wiedzy już po-
siadanej oraz pracy nad sobą w obszarze rozwijania własnych kompetencji intelektual-
nych, społecznych i moralnych. Dokonywać się to może w toku dwóch procesów: samo-
kształcenia i samowychowania. Ważny moment w procesie kształtowania samego siebie 
przypada na okres adolescencji, kiedy to zorganizowane kształcenie kierowane stopnio-
wo ustępuje miejsca samodzielnej aktywności intelektualnej, a oddziaływania wycho-
wawcze oparte na motywacji zewnętrznej coraz bardziej przeradzają się w dobrowolną 
i osobistą pracę nad sobą. W inicjowaniu i rozbudzaniu samokształcącej i samowycho-
wawczej aktywności młodzieży istotną rolę – obok rodziny i szkoły – odgrywają czynniki 
związane ze środowiskiem społecznym miejsca zamieszkania. Wzrastanie w środowisku 
wiejskim, w drobnych gospodarstwach rodzinnych, stwarza różnorakie uwarunkowania 
procesu samokształtowania się młodzieży, zarówno ograniczające czy utrudniające ten 
proces, jak i wzmacniające motywację młodych ludzi do pracy nad sobą. Do pierwszych 
można m.in. zaliczyć słabszą – w porównaniu z miastem – ofertę środowiska lokalnego 
w zakresie organizowania czasu wolnego i edukacji pozaszkolnej młodzieży, do drugich 
– elementy kultury ludowej i zestaw wartości wiejskich, z którymi młodzież styka się na 
co dzień. Od warunków i organizacji środowiska lokalnego wsi zależą w dużej mierze 
szanse na efektywne rozpoznawanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego jej mło-
dych mieszkańców. 

Słowa kluczowe: młodzież • młodzież wiejska • środowisko wiejskie • samokształcenie 
• samowychowanie 

Abstract. The modern information society and knowledge-based economy necessitate 
continuously acquiring new knowledge and deepening the knowledge already possessed, 
as well as enhancing self-development in the area of intellectual, social and moral com-
petences. This can be done in the process of self-education. The shaping process of one’s 
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self reaches a critical moment in adolescence, when organised training gradually gives 
way to more independent intellectual activity, and the educational influences based on 
external motivation are increasingly replaced with voluntary and personal work on one’s 
self. What is important here – apart from family and school – is the role of factors related 
to one’s social environment. Effective recognition of the opportunities for enhancing 
the growth potential of the young population depends largely on the organisation of the 
local environment. Growing up in a rural environment creates varied conditions for the 
self-development of young people; some of those (e.g. a poorer offer of leisure activities 
and out-of-school education, compared to the city) can restrict this process, and some 
(e.g. folk customs and traditions, a specific set of values) can strengthen the young peo-
ple’s motivation to develop themselves. 

Key words: youth • rural youth • rural environment • self-study • self-education 

Wstęp 

Współczesne społeczeństwo informacyjne oraz gospodarkę opartą na wiedzy cechuje 
konieczność nieustannego zdobywania nowej wiedzy i pogłębiania wiedzy już posia-
danej, jak również potrzeba pracy nad sobą w obszarze rozwijania kompetencji inte-
lektualnych, społecznych i moralnych. Dokonywać się to może w toku dwóch niero-
zerwalnie ze sobą związanych procesów: samokształcenia i samowychowania. Oba te 
procesy wydają się istotą postulowanej dziś edukacji permanentnej, uczenia się przez 
całe życie. Ważne, by rozpoczęły się w jak najwcześniejszej fazie biegu życia jednostki, 
co wynika ze specyfiki poszczególnych etapów rozwoju człowieka. W latach dorastania 
i wczesnej młodości sedno oddziaływań pedagogicznych – w domu, szkole, w obsza-
rach edukacji pozaszkolnej – leży w stopniowym przenoszeniu akcentu z kierowanego 
kształcenia i wychowania, czyli z zewnętrznego motywowania jednostki (głównie 
przez system nagród i kar), na wewnątrzsterowne procesy samodzielnej aktywno-
ści kształcącej i wychowawczej. Okres adolescencji jawi się tu jako ważny moment 
przejściowy, decydujący dla dalszego rozwoju poznawczego, fizycznego, estetycznego 
i społeczno-moralnego młodego człowieka. W inicjowaniu i rozbudzaniu samokształ-
cącej i samowychowawczej aktywności młodzieży istotną rolę – obok rodziny i szkoły 
– odgrywają czynniki związane ze środowiskiem społecznym miejsca zamieszkania. 
Inne szanse i ograniczenia stwarza tu środowisko wielkomiejskie, inne – środowisko 
małego miasta, a jeszcze inne – środowisko wiejskie. 

Materiał i metody 

Zaprezentowany w artykule materiał dotyczący zagadnienia samokształtowania się 
młodzieży wiejskiej został zgromadzony w wyniku analizy literatury przedmiotu i może 
stanowić punkt wyjścia do zaprojektowania badań empirycznych w podjętym temacie. 
W analizie uwzględniono wybrane prace zwarte i artykuły z opracowań zbiorowych 
z zakresu pedagogiki ogólnej, dydaktyki i psychologii (przede wszystkim psychologii 
rozwojowo-wychowawczej) oraz artykuł z czasopisma pedagogicznego prezentujący 
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wyniki najnowszych badań na temat systemu wartości młodzieży wiejskiej. Analizy 
teoretyczne wzbogacono refleksjami i przemyśleniami na temat wybranych zjawisk 
współczesnej kultury i wychowawczego potencjału kultury wiejskiej. 

Ustalenia terminologiczne 

Często wymieniane w literaturze przedmiotu pojęcia ‘samokształcenie’ i ‘samowycho-
wanie’ – choć pokrewne – różnią się jednak znaczeniowo. Zdaniem badającej ten temat 
Bogusławy Matwijów, terminy te są używane w wąskim i szerokim znaczeniu. I tak, 
samokształcenie w rozumieniu wąskim to doskonalenie własnych sprawności poznaw-
czych, proces zmian w sferze umysłowej dokonujący się w toku świadomie prowadzo-
nego uczenia się ze znajomością zasad, celów i metod (w odróżnieniu od ‘samouctwa’, 
które oznaczałoby utrwalanie wiadomości i samodzielne uczenie się bez znajomości 
prawidłowości tego procesu), natomiast samokształcenie w rozumieniu szerokim to 
zdobywanie wiedzy i umiejętności, samodzielne kształtowanie własnych dyspozycji 
psychicznych i cech charakteru (Matwijów 1994, s. 113). Według Justyny Pawlak, samo-
kształcenie to obszar działań autokreacyjnych człowieka związany z kształtowaniem 
sprawności intelektualnej, koncentracji uwagi, pamięci, z rozwijaniem zainteresowań, 
które mogą się stawać ważnym składnikiem motywacji wewnętrznej do dalszego 
rozwoju i doskonalenia. Autorka pisze: „O samokształceniu możemy mówić zarówno 
wtedy, gdy dana osoba samodzielnie uczy się czegoś, jak i wtedy, gdy w ramach nauki 
szkolnej czy uniwersyteckiej świadomie stara się poszerzać swoją wiedzę i wykra-
czać poza podany schemat czy program” (Pawlak 2009, s. 105). Podejmowanie przez 
młodego człowieka samodzielnej aktywności poznawczej – a więc czynności związa-
nych z poszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem oraz wytwarzaniem wiedzy 
– jest bezpośrednio związane z zakresem i stopniem jego potrzeb poznawczych. To 
ważna kategoria potrzeb psychicznych, którą Abraham Maslow zaliczył do tzw. potrzeb 
wzrostu, co oznacza, że każdorazowe zaspokojenie tych potrzeb otwiera horyzonty 
dalszych intelektualnych poszukiwań. Według A. Maslowa, do potrzeb poznawczych 
należy potrzeba czystej wiedzy (ciekawości) i potrzeba rozumienia – wyjaśnienia 
filozoficznego, teologicznego lub przez konstrukcję świata wartości (Maslow 1990, 
s. 34). Tak rozumiane potrzeby poznawcze człowieka – należycie kształtowane i wciąż 
rozwijane, kreowane – jawią się jako wyraz efektywności procesu kształcenia oraz 
jako warunek konieczny zaistnienia procesu samokształcenia. Potrzeby te są bowiem 
właściwościami psychicznymi pobudzającymi, ukierunkowującymi i organizującymi 
wysiłek intelektualny dorastającego człowieka. 

Jeśli samokształcenie traktować jako dopełnienie procesów zorganizowanego 
kształcenia, to za kontynuację działań wychowawczych należy uznać samowycho-
wanie, tj. samodzielną aktywność jednostki skierowaną na formowanie jej systemu 
postaw i systemu zinternalizowanych wartości. „Samokształcenie bardziej wiąże się ze 
zdobywaniem wiedzy, w odróżnieniu od samowychowania, które kojarzy się z dosko-
naleniem cech charakteru i postaw zgodnie z uznawanymi celami i wartościami” 
(Bereźnicki 2010, s. 181). Oba te procesy są jednak ze sobą istotnie powiązane, jako 
że aktywność samokształceniowa wspiera intelektualne ogarnianie świata i zachodzą-

O potrzebie samokształcenia i samowychowania młodzieży...
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cych w nim przemian, a to z kolei może być pomocne w procesie odkrywania przez 
jednostkę wewnętrznej zdolności do kreowania siebie i otoczenia (Lawton i Gordon 
1993). Wąsko rozumiane samowychowanie oznaczać będzie proces zmian w sferze 
moralnej, emocjonalnej, estetycznej czy fizycznej, polegający na rozwoju własnych 
dyspozycji kierunkowych, cech charakteru, postaw, na urzeczywistnianiu wartości; 
samowychowanie w sensie szerokim odnosi się natomiast do procesu rozwoju osobo-
wości traktowanej jako całość, procesu wyboru i kształtowania własnej drogi życia, 
przekształcania osobowości po linii ja idealnego (Matwijów 1994, s. 113). Zdaniem 
Zofii Matulki, w toku samowychowawczej pracy młody człowiek kształtuje swoje 
poglądy i przekonania, a więc wiedzę pozwalającą mu odróżniać prawdę od fałszu oraz 
odniesienie tej wiedzy do świata wartości. Autorka ta stwierdza: „Samowychowanie 
ma doprowadzić do przyswojenia sobie hierarchii wartości, wypracowania wartościo-
wych poglądów, przekonań i postaw, ukształtowania charakteru moralnego, polega-
jącego na zgodności postępowania, zgodności reakcji woli i reakcji emocjonalnych 
z przyjętą hierarchią wartości etycznych” (Matulka 1992, s. 147). Innymi dyspozycjami 
osobowymi, które można wypracowywać w toku samodzielnej aktywności wycho-
wawczej, są – według Z. Matulki – samodzielność myślenia, krytycyzm, umiejętność 
stawiania pytań, uniezależnienie się od manipulacji i propagandy, szczerość wobec 
samego siebie, posiadanie niezafałszowanego obrazu świata i własnej osoby. Nade 
wszystko idzie tu również o wyrobienie w sobie dyspozycji do poszukiwania prawdy 
oraz dyspozycji do czynienia dobra, co jest równoznaczne z dążeniem do uczynienia 
właściwego użytku z wolności (Matulka 1992, s. 150). Z wolnością zaś nierozerwalnie 
wiąże się kategoria odpowiedzialności – odpowiedzialności osoby ludzkiej za własne 
wybory i decyzje (Carr i Kemmis 1995). Uświadamianie sobie tej odpowiedzialności, 
branie odpowiedzialności za swoje życie, dojrzałe mierzenie się z konsekwencjami 
codziennych poczynań to istotna część pracy nad sobą. „Człowiek poczuwający się do 
odpowiedzialności i odpowiedzialnie działający ma świadomość, że od jego działań 
zależy realizacja wartości i że mogą one zostać urzeczywistnione bądź nieurzeczywist-
nione” (Torowska 2008, s. 19). Jest to sprawa sumienia, wewnętrznej sankcji poczynań 
człowieka, która najpierw uzdalnia jednostkę do odróżniania dobra od zła, a potem 
pozwala jej wypracować w sobie „gotowość do czynienia dobra zawsze i wszędzie, 
a unikania zła” (Matulka 1992, s. 151). Sumienie to formuje się w dużej mierze w toku 
procesu samowychowania. Czynnikami wspomagającymi ten proces są m.in. umie-
jętność odraczania gratyfikacji, orientacja przyszłościowa, cierpliwość, wytrwałość, 
konsekwencja (Pawlak 2009, s. 109). 

Małgorzata Bereźnicka, w książce poświęconej wartościom kształcenia, celowo 
odróżnia dwa bliskoznaczne pojęcia, przez niektórych badaczy uznawane za tożsame, 
i wskazuje na „pogłębianie wiedzy przez samokształcenie, natomiast samodzielne 
kształtowanie cech osobowości przez samokształtowanie” (Bereźnicka 2010, s. 97). 
Z kolei cytowana wcześniej B. Matwijów wysnuwa następujący wniosek: „Wydaje się, 
że brak jednoznaczności w powszechnym rozumieniu terminów: samokształcenie 
i samowychowanie, jak również dostrzegana i postulowana konieczność integralnego 
pojmowana procesów pedagogicznych (bez wyraźnego rozgraniczenia działań doty-
czących sfery umysłu od działań odnoszących się do sfery uczuciowej, moralnej, este-
tycznej i innych) spowodowały pojawienie się w języku pedagogicznym terminów obej-
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mujących swym zakresem całość działań autoedukacyjnych” (Matwijów 1994, s. 114). 
Tak oto dochodzimy do pojęcia ‘samokształtowania’, które łączy w  sobie zarówno 
samodzielną, niewymuszoną zewnętrznie aktywność kształcącą, jak i odśrodkową, 
wewnątrzsterowną aktywność wychowawczą. Jak zauważa Stanisław Palka, samo-
kształtowanie „zawiera w sobie nie tylko samokształcenie, ale i wszystkie inne formy 
samodzielnej aktywności zewnętrznej i wewnętrznej jednostki, służące jej w stawaniu 
się człowiekiem, manifestujące się w czynnym stosunku do siebie i świata, w samowy-
chowaniu, które przede wszystkim jako praca nad sobą wspiera się na akceptowanych 
wartościach i służy realizowaniu tych wartości”1. Samokształtowanie jest procesem 
rozwoju samego siebie, całej swojej osobowości, jest twórczym procesem poznawa-
nia i realizowania wartości osobowych i moralnych, jest świadomą pracą nad sobą we 
wszystkich możliwych formach i zakresach.

W literaturze przedmiotu znaleźć można szereg pojęć pokrewnych pojęciu samo-
kształtowania, częściej dziś używanych, takich jak autokreacja, autoedukacja, samore-
alizacja, samodoskonalenie się, praca nad sobą, wychowanie samego siebie, kierowanie 
samym sobą, tworzenie samego siebie, samourzeczywistnienie, autoformacja, samo-
stawanie się. Pojęcia te, choć bliskie znaczeniowo, akcentują każdorazowo nieco inny 
aspekt procesu samokształtowania. B. Matwijów, dokonawszy zestawienia i porów-
nawczej analizy tych pokrewnych terminów, pisze, że – dla przykładu – ‘autokreacja’ 
to twórcze tworzenie siebie samego, samodzielne planowanie i realizowanie własnego 
rozwoju według wybranej jakości (wartości) życia, a ‘samodoskonalenie’ to kształcenie 
własnej woli i rozumu, umysłu i charakteru, dążenie do harmonii wewnętrznej, wzrost 
samoświadomości (Matwijów 1994, s. 113). Ci autorzy, którzy piszą o ‘pracy nad sobą’, 
podkreślają, że polega ona na samodyscyplinie, panowaniu nad sobą i ciągłym mody-
fikowaniu własnego zachowania; podobnie – proces ‘kierowania własnym rozwojem’ 
oznacza świadome dokonywanie wyborów w sferze wartości moralnych i życiowych 
ideałów. Zdaniem B. Matwijów (1994), wspólne dla definicji samokształtowania jest 
ujmowanie go jako procesu ciągłego, integralnego, holistycznego, dynamicznego, 
sensownego, twórczego, a w szczególności jako: 
– procesu rozwoju samego siebie, całości swej osobowości, rozwoju dyspozycji za-

równo instrumentalnych, jak i kierunkowych, 
– pracy nad sobą we wszystkich formach, tzn. w samoobserwacji, samoanalizie, sa-

mopoznaniu, samodoskonaleniu, modyfikacji własnych zachowań, 
– procesu autonomicznego przebiegającego równolegle do procesów kształcenia i wy-

chowania kierowanego, trwającego przez całe życie, nawet po zakończeniu edukacji 
instytucjonalnej, a przybierającego dwie nawzajem przenikające się formy: 
– samokształtowania sensu stricto – procesu świadomego i celowego, 
– samorozwoju – procesu nieświadomego, polegającego na samorzutnym rozwo-

ju jednostki. 

1 Zob. S. Palka, Sztuka w rozwoju kierowanym i samorozwoju. Referat wygłoszony na sympozjum 
naukowym towarzyszącym VII Biennale Sztuki dla Dzieci, Poznań, maj 1986 (za: Matwijów, 
1994, s. 18). 
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Ważne jest to ostatnie rozróżnienie – proces samokształtowania człowieka, a więc 
zarówno samokształcenia, jak i samowychowania, może się dokonywać celowo i ze 
świadomością skutków edukacyjnych bądź też w sposób spontaniczny, nieplanowany, 
nieintencjonalny, często bez świadomości oddziaływań kształcących czy wychowaw-
czych (np. oglądanie i przeżywanie spektaklu teatralnego lub filmu, rozmowa z drugim 
człowiekiem). B. Matwijów uściśla znaczenie i własną definicję pojęcia samokształto-
wania, pisze, że „jest to trwająca przez całe życie samodzielna aktywność edukacyjna 
człowieka, nastawiona na pełny rozwój samego siebie, a zwłaszcza osobowego ja, 
poprzez realizację indywidualnych potencjałów, urzeczywistnianie wartości i twórcze 
działanie zewnętrzne” (Matwijów 1994, s. 115). Mówiąc o aktywności edukacyjnej, 
mamy dziś na uwadze wszelkie oddziaływania służące kształtowaniu się zdolności 
życiowych człowieka, tj. zdolności dotyczących wielu obszarów jego funkcjonowania, 
w tym obszaru intelektualnego, motywacyjnego, emocjonalnego, interpersonalnego, 
fizycznego i wielu innych (Rubacha 2003, s. 25).

Okres adolescencji i jego wyzwania edukacyjne 

Ważny moment procesu kształtowania samego siebie, autokreacji, pracy nad sobą 
w różnorakich obszarach przypada na okres adolescencji, kiedy to – jak zauważa 
Mariola Bardziejewska – dorastający człowiek „zaczyna gromadzić i poszukiwać 
nowe doświadczenia fizyczne, społeczne i intelektualne po to, aby móc je samodziel-
nie uporządkować i skonsolidować w nowe wzorce i schematy, które lepiej przygotują 
go do dorosłego życia. Zanim jednak odnajdzie własną drogę i cel w życiu oraz zanim 
określi rolę, którą chciałby w świecie innych ludzi pełnić, zbierane doświadczenia 
poddaje licznym próbom i eksperymentom, aby upewnić się co do słuszności podję-
tych wyborów” (Bardziejewska 2005, s. 346). Ważne jest, by w tym czasie otoczenie 
społeczne nastolatka (zwłaszcza rodzice, nauczyciele, opiekunowie) podjęło próby 
inspirowania go, zachęcania i motywowania do podejmowania dobrowolnej i samo-
dzielnej aktywności poznawczej oraz autoformacyjnej. Samokształcenie i samo-
wychowanie może wyraźnie wspomagać młodzież w procesie odkrywania własnej 
tożsamości, poszukiwania sensu życia, kształtowania światopoglądu. To właśnie na 
tym etapie rozwoju człowieka ma się zaczynać przesuwanie akcentu w edukacji – 
zorganizowane kształcenie kierowane ma stopniowo ustępować miejsca samodziel-
nej aktywności intelektualnej, a oddziaływania wychowawcze oparte na motywacji 
zewnętrznej mają się coraz bardziej przeradzać w dobrowolną i osobistą pracę nad 
sobą. W myśleniu i osobowości adolescenta zachodzą poważne przemiany, pojawia 
się samowiedza i samoświadomość, rozwija się autonomia i poczucie własnego ja, 
a przebieg tych przemian w znacznym stopniu podlega samokontroli i ma świadomy 
charakter (Gołek i Wysocka 2011, s. 4). Podstawą owych przeobrażeń w psychice 
młodego człowieka i jego funkcjonowaniu społecznym są z jednej strony gwałtowne 
zmiany fizyczne organizmu, a z drugiej wpływy społeczno-kulturowe. W kształtują-
cej się wówczas samoocenie adolescenta wygląd i sprawność fizyczna są początkowo 
ważniejsze od właściwości intelektualnych i społecznych, co jednak ulega zmianie 
w dalszych latach dojrzewania. 



17

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2014 

Przemiany dotyczące czynności poznawczych młodzieży są ujmowane z punktu 
widzenia procesów informacyjnych, które przebiegają teraz szybciej niż w młodszym 
wieku szkolnym. W porównaniu ze spostrzeżeniami dzieci spostrzeżenia dorastających 
są bardziej dokładne, wielostronne i ukierunkowane, co wiąże się m.in. z największą 
w  ciągu życia wrażliwością zmysłów. Rozwija się uwaga dowolna, która wcześniej 
miała charakter głównie mimowolny. Rozwija się pamięć logiczna i dowolna, adole-
scenci potrafią posługiwać się już różnymi sposobami zapamiętywania i mogą utrzy-
mać w pamięci więcej myśli niż młodsi uczniowie. Ponadto w okresie dorastania, pod 
wpływem zintensyfikowanej nauki szkolnej, zachodzą zmiany w strukturze i funkcjach 
języka, w tym zwiększanie się zasobu słownictwa, zrozumienie struktury gramatycznej 
języka, poznawanie odcieni znaczeniowych poszczególnych słów i wyrażeń. Młodzież 
gimnazjalna i ponadgimnazjalna potrafi już używać słów w znaczeniu potocznym 
i  naukowym, dosłownym i przenośnym, to zaś sprzyja młodzieńczej twórczości. Dla 
wzmocnienia i należytego wykorzystania umysłowego potencjału dorastającego czło-
wieka istotne jest rozwijanie w nim w tym szczególnym czasie zainteresowań poznaw-
czych, rozumianych jako gotowość do intelektualnego zajmowania się danym przed-
miotem, do skupiania się na wybranych obszarach rzeczywistości społecznej, przyrod-
niczej, kulturowej. Zdaniem Wincentego Okonia, zainteresowania to „nabywana przez 
człowieka w toku jego rozwoju względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania 
otaczającego świata, wyrażająca się w postaci ukierunkowanej aktywności poznawczej 
o określonym nasileniu oraz przejawiająca się w selektywnym stosunku do przedmio-
tów i spraw otoczenia” (Okoń 1998, s. 477). Okres adolescencji uznaje się za ważny etap 
kształtowania pasji i zainteresowań poznawczych człowieka, które będzie on zaspokajał 
i rozwijał w kolejnych okresach życia, nadając swojej dorosłości odpowiednią jakość.

Z rozwojem poznawczym dorastającej młodzieży silnie wiąże się jej rozwój 
społeczno-moralny – interakcje z rówieśnikami i dorosłymi oraz kształtowanie własnej 
struktury aksjologicznej i nastawień wobec świata. Uczucia społeczne młodzieży znaj-
dują wyraz m.in. w tworzeniu związków rówieśniczych w postaci paczki, grupy lub po 
prostu związków przyjaźni. W razie rozdźwięku między normami głoszonymi przez 
dorosłych i przez grupę kolegów (koleżanek) zwyciężają z reguły zasady rówieśników. 
Chęć kontroli po stronie rodziców oraz nasilająca się potrzeba swobody po stronie 
dorastających stwarzają liczne pola konfliktu. Ważne jest, by młodzież w tym okre-
sie otrzymywała wyraźne wsparcie emocjonalne ze strony dorosłych, wyrażające się 
w  akceptacji, zrozumieniu i pomocy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i nowych. 
We wczesnej adolescencji rozwija się i różnicuje zorganizowana aktywność społeczna 
młodych ludzi, zarówno ta indywidualna, jak i grupowa. Najczęściej ma ona związek 
z zainteresowaniami młodzieży, z chaotycznymi często poszukiwaniami własnego 
miejsca wśród rówieśników, z realizacją własnych pomysłów i pragnień. Doskonalące 
się właściwości myślenia oraz rozszerzające się kontakty społeczne adolescentów 
wpływają na kształtowanie się ich postaw i przekonań, które stopniowo stają się coraz 
bardziej stabilne, przyjmując postać światopoglądu. Przemiany psychiczne wieku 
dorastania czynią ten światopogląd burzliwym i zmiennym, jego funkcje zaczynają 
się dopiero rozwijać. Światopogląd młodzieży jest nie tylko wyrazem jej intelektual-
nego ujmowania świata, ale także oceną świata i życia pod względem sensowności. 
Dorastanie to także czas krystalizowania się stosunku do Boga i religii, okres buntu 
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i  podważania tradycji, czas pragnienia dobra idealnego. Charakterystyczna dla tej 
grupy rozwojowej jest skłonność do przyjmowania skrajnych postaw i nastawień wobec 
świata, wyrażania poglądów zarówno idealistycznych, jak i nihilistycznych, wystawia-
nia surowych, a nawet cynicznych ocen. 

Wskazane wyżej przemiany okresu dorastania – w obszarze poznawczym, moral-
nym, społecznym i światopoglądowym – pociągają za sobą istotne wyzwania eduka-
cyjne, również te związane z autoedukacją. Rozwijające się u młodego człowieka 
sprawności i funkcje intelektualne oraz podejmowane przez niego różnorakie interak-
cje ze środowiskiem społecznym mogą stanowić dobrą płaszczyznę dla procesu samo-
kształcenia. Istotne jest, by najbliższe otoczenie – rodzice, nauczyciele, wychowawcy, 
opiekunowie, lokalni animatorzy społeczni – zadbało o wzbudzanie wśród młodzieży 
ciekawości świata oraz o należyte kształtowanie jej samodzielności poznawczej i moty-
wacji do niewymuszonego uczenia się „dla siebie”. Ważkim zadaniem dorosłych, którzy 
bezsprzecznie mają wpływ na formowanie przez nastolatków obrazu siebie, jest stwa-
rzanie młodzieży okazji do ujawniania i realizowania zainteresowań w wybranych przez 
nią dziedzinach oraz wzmacnianie tych zainteresowań poznawczych, a także „modelo-
wanie pozytywnego nastawienia do siebie, wytrwałości, inicjatywy, współpracy i tym 
podobnych cech” (Bardziejewska 2005, s. 402). Dojrzewanie u młodego człowieka 
samoświadomości i autonomii oraz kształtowanie się poglądu na świat sprzyjają samo-
dzielnej pracy nad tworzeniem własnego zinternalizowanego systemu wartości, a więc 
pracy samowychowawczej, wiele zależy tu jednak od przyjmowanych przez młodzież 
ocen i nastawień wobec siebie i innych, od przyjmowanej wizji świata. Pozytywny obraz 
świata zachęcać będzie młodzież do działania, do samodoskonalenia, zaś obraz nega-
tywny (związany z dostrzeganiem chaosu, przypadku, braku logiki i uporządkowania) 
przyczyniać może się do wyuczonej bezradności i rezygnacji z wysiłku kształtowania 
samego siebie. Jak pisze M. Bardziejewska, „Źródłem, z którego młody człowiek czer-
pie informacje o  obrazie świata, jest przede wszystkim dom rodzinny, osoby, które 
uważa za autorytet (nauczyciele, duchowni, opiekunowie grup, szefowie organizacji), 
sporo dowiaduje się od kolegów, z którymi przestaje, z lektur, własnych doświadczeń 
i przemyśleń oraz w znacznym stopniu ze środków masowego przekazu (Internetu, 
telewizji, czasopism itd.). (...) Oferta społeczno-kulturowa społeczeństwa w dużym 
stopniu ma wpływ na dokonywane przez młodzież wybory” (Bardziejewska 2005, 
s. 365–366). Rozwój intelektualny i społeczno-moralny dorastającej młodzieży, a w tym 
także kwestia podejmowania przez nią samokształcenia i samowychowania, w znacznym 
stopniu warunkowane są środowiskiem społecznym, w jakim człowiek wzrasta; ważną 
rolę odgrywają tu m.in. cechy i elementy środowiska lokalnego, środowiska codziennego 
życia i przebywania, środowiska zamieszkania. 

Samokształtowanie młodzieży wiejskiej – szanse 
i ograniczenia 

Analiza sytuacji młodzieży mieszkającej na obszarach wiejskich wskazuje na niejed-
nokrotnie słabszą niż w mieście ofertę środowiska lokalnego w zakresie organizowania 
czasu wolnego i edukacji pozaszkolnej. Brak interesujących form i sposobów spędzania 
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czasu grozi nudą, a ta uznawana jest przez samą młodzież wiejską za jeden z głównych 
powodów sięgania przez nią po alkohol, papierosy i inne używki. Badająca ten problem 
Anna Waligóra-Huk (2012) akcentuje konieczność systematycznego wprowadzania 
w środowisku wiejskim (w szkole i poza nią) szeregu oddziaływań profilaktycznych, 
uprzedzających, chroniących młodzież przed niedostosowaniem społecznym czy 
po prostu przed zmarnowaniem własnego potencjału rozwojowego. Autorka pisze: 
„Owe oddziaływania pozwoliłyby młodzieży dostrzec odmienne sposoby aktywności, 
pozyskiwania aprobaty rówieśników, spędzania czasu wolnego, stanowiłyby zarazem 
alternatywę dla sięgania po narkotyki i inne środki psychoaktywne. A zatem należy 
nauczyć młodzież aktywnego, rozwijającego i konstruktywnego spędzania czasu. 
Ważne, by organizować młodym ludziom aktywność pozaszkolną, wzbudzającą w nich 
pasję i zainteresowanie” (Waligóra-Huk 2012, s. 123). Warto w tym celu wykorzysty-
wać i twórczo aktualizować istniejącą na wsi polskiej tradycję klubów młodzieżo-
wych, klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji o charakterze lokalnym, 
bliskim wartościom wiejskim, z którymi młodzież styka się na co dzień. Według Józefa 
Styka, mówiąc o wartościach wiejskich, mamy na myśli te wartości, które stanowią 
podstawę chłopskiej egzystencji oraz podstawę wartościowania świata wewnętrz-
nego i zewnętrznego przez mieszkańców wsi (za: Chałas 2007, s. 101). Te wartości to 
m.in. pracowitość, szacunek do pracy na roli, poszanowanie i podziw dla przyrody, 
poczucie godności osobistej, przywiązanie do rodzinnej ziemi, wielopokoleniowość 
rodziny i poszanowanie starszych, kultura ludowa i szacunek dla tradycji, obcowanie 
z naturą i związany z tym zdrowy styl życia, gościnność. Młody człowiek potrzebuje 
silnych i  stabilnych wzorców zewnętrznych w otoczeniu, które będą go inspirować 
i zachęcać do budowania własnych wewnętrznych wzorców. „W swoim otoczeniu 
potrzebuje dorosłych, którzy są ostoją reguł i porządku, takich, którzy są autorytetami, 
instruktorami, wzorami osobowymi i przewodnikami” (Bardziejewska 2005, s. 373). 
Środowisko, w którym na co dzień funkcjonuje młodzież, ma niewątpliwie znaczący 
udział w formowaniu jej tożsamości, samooceny i motywacji do kształtowania własnej 
osobowości, do samorealizacji, samodoskonalenia się. „To otoczenie, akceptując i okre-
ślając, co jest do przyjęcia, a co nie, proponuje jednostce przyjęcie określonej tożsa-
mości” (Bardziejewska 2005, s. 375). Od warunków i organizacji środowiska lokalnego 
wsi zależeć będą w dużej mierze szanse na efektywne rozpoznawanie i wzmacnianie 
potencjału rozwojowego jej młodych mieszkańców, na stwarzanie młodzieży atmo-
sfery zaufania i bezpieczeństwa oraz na kształtowanie w niej afirmacji życia i poczucia 
odpowiedzialności za własne zachowania i wybory. 

Życie na wsi, blisko natury i w zgodzie z jej odwiecznym rytmem, ma ogromną 
wartość. Wartość ta zdaje się jeszcze przybierać na znaczeniu w epoce transformacji 
społeczno-gospodarczej, w dobie gwałtownych przemian kulturowych, przyspieszo-
nych zmian zachodzących – jak trafnie zauważa Anna Brzezińska – jednocześnie na 
różnych poziomach życia społecznego, począwszy od skali globalnej, poprzez mniej-
sze społeczności i grupy społeczne, a skończywszy na jednostce. Autorka pisze: „Dla 
kontekstu transformacyjnego charakterystyczne są wielość, różnorodność i zmienność 
ofert, wielka mobilność, tak pojedynczych osób, jak i całych grup czy społeczności, 
i na skutek tego gwałtowne poszerzenie pola eksploracji. W owej wielości ofert osoby 
nieprzywykłe do sytuacji dokonywania wyborów mogą się zgubić (…). Ten nadmiar 
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i zróżnicowanie często są powodem trudności w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu 
wyborów, a ciągle pojawiają się i są promowane (także – niekiedy agresywnie – rekla-
mowane) nowe oferty, które wydają się atrakcyjniejsze od poprzednich. Naturalną 
zatem cechą epoki transformacji jest skrócona perspektywa czasowa, skupianie się 
na teraźniejszości, budowanie doraźnych prognoz, brak długofalowego planowania, 
korzystanie z okazji i koncentracja działań (...) na tu i teraz” (Brzezińska 2005, s. 688). 
W rozwoju dorastającej młodzieży grozi to zagubieniem, wycofaniem, rezygnacją 
z pracy nad sobą, przyjmowaniem nihilistycznej wizji świata społecznego i cynicznych 
postaw, ucieczką w złudny świat rzeczywistości kreowanej przez media. Psychologowie 
zauważają dziś wśród młodych ludzi (i nie tylko) niezdrową tendencję do budowania 
własnych wizji (siebie, świata, innych ludzi) na podstawie treści czerpanych ze środ-
ków masowego przekazu, głównie z Internetu i telewizji, co prowadzić może do formo-
wania tzw. tożsamości medialnej. „Młody człowiek nie poszukuje okazji do konfronto-
wania w realnych sytuacjach własnej wizji świata i pozostaje na poziomie wyobrażeń, 
które nie zawsze odpowiadają realiom” (Bardziejewska 2005, s. 367). Tymczasem – jak 
stwierdza Wolfgang Brezinka – „Przetrwanie w walce kulturowej jest możliwe, jeśli nie 
damy się omamić obrazom, które przedstawiają fałszywie obecny stan duchowy społe-
czeństwa (…)” (Brezinka 2005, s. 13). W uwalnianiu się od zafałszowanych obrazów 
rzeczywistości i w przezwyciężaniu zagrożeń wynikających z otaczającego dzisiejszą 
młodzież nadmiaru propozycji kulturowych pomocna może być tradycja, oparcie się na 
sprawdzonych orientacyjnych punktach odniesienia, na doświadczeniu tego, co w nas 
pierwotne i naturalne. W. Brezinka pisze: „Wypróbowane normatywno-usensowniające 
elementy tradycji są trudne do zastąpienia. Dlatego należy je chronić i troszczyć się 
o nie. Im szybciej zmieniają się materialno-techniczne warunki życiowe, tym bardziej 
potrzebne są elementy tradycji, gdyż zapewniają ciągłość w zmieniającym się świe-
cie. Chronią one osoby i grupy przed wyobcowaniem. Są również spoiwem łączącym 
pokolenia” (Brezinka 2005, s. 12–13). Autor zaznacza, że chodzi tu nie tyle o kurczowe 
trzymanie się tego, co tradycyjne, ile o sensowne, trzeźwe i dostosowane do epoki 
rozwijanie tego, co odziedziczyliśmy, z jednoczesnym rezygnowaniem z elementów 
nieaktualnych. 

Troska o kultywowanie tradycji i rozwijanie odziedziczonego dorobku przeszłości 
wpisana jest od zawsze w pejzaż polskiej wsi. Młodzież wychowująca się na obsza-
rach wiejskich, pracująca w drobnych gospodarstwach rodzinnych, ma możliwość 
codziennego stykania się żywą tradycją – z obyczajami, normami, wartościami wiej-
skimi, wzorami zachowania, wzorami postrzegania i oceniania świata – z bogactwem 
kultury ludowej, która ostatnimi czasy w wielu regionach Polski żywo się odradza. 
Istotnym elementem tej kultury jest sztuka ludowa, która dla dorastającego człowieka 
może być podłożem rozwoju duchowego i społecznego, rozwoju własnej twórczości 
i zainteresowań poznawczych. Przeżywanie i uprawianie sztuki to jeden z efek-
tywniejszych sposobów doskonalenia siebie, kształtowania cech swego charakteru, 
rozwijania myślenia, wyobraźni, własnej wrażliwości. Dochodzi do tego bezpośrednie 
obcowanie z przyrodą, z naturą, co dla młodzieży wiejskiej jest dodatkową szansą na 
uwalnianie się od sztucznych obrazów rzeczywistości i wspomnianej już tożsamości 
medialnej. Przyroda to również konkretna, namacalna ziemia, określone terytorium 
wyznaczające obszar rodzinnego gospodarstwa, a z tym wiąże się jeszcze jeden budu-
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jący aspekt wzrastania na wsi. Jak zauważa Krystyna Chałas, „Rozpatrując wartość 
ziemi od strony wychowawczej, należy podkreślić, że tkwi w niej siła dynamizująca 
uczucia człowieka. Ich wskaźnikiem jest miłość do ziemi i jej poszanowanie” (Chałas 
2007, s. 116). 

Podsumowanie 

Kulturowe i społeczne uwarunkowania dorastania na wsi – zarówno te, które przed-
stawiono w pracy, jak i inne – mogą wydatnie wspomagać młodych ludzi w procesie 
ich samokształtowania, autokreacji. Wsparte właściwą postawą dorosłych i zaangażo-
waniem lokalnych instytucji (szkoły, kościoła, gminnego ośrodka kultury i in.), mogą 
pomóc młodzieży w nabywaniu kompetencji poznawczych i społeczno-moralnych, 
w formowaniu postaw afirmatywnych i twórczych, w samodzielnym kształtowaniu 
dojrzałej i spójnej osobowości, w przezwyciężaniu szkodliwej, a narastającej dziś 
w  społeczeństwie orientacji na cele i wartości o wyłącznie pragmatycznym i utyli-
tarnym charakterze. „Stąd wyrasta zadanie ukazania wartości wiejskich jako szansy 
samorealizacji, twórczego rozwoju i budowania przyszłości” (Chałas 2007, s. 174). 
Wymaga to zaprojektowania i zrealizowania interdyscyplinarnych badań empirycz-
nych (z udziałem m.in. pedagogów, socjologów, psychologów, kulturoznawców) na 
temat samokształcenia i samowychowania młodzieży z obszarów wiejskich. 

Bibliografia 
Bardziejewska M. (2005), Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, [w:] 

A.I. Brzezińska, red., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. 
Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 345–377. 

Bereźnicka M. (2010), Wartości kształcenia we współczesnej szkole. Kraków, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 

Bereźnicki F. (2010), Uczenie się podstawą samokształcenia, [w:] J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger, 
red., Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi. 
Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza „Humanista”, s. 180–192. 

Brezinka W. (2005), Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków, 
Wydawnictwo WAM. 

Brzezińska A.I. (2005), Jak skutecznie wspomagać rozwój?, [w:] A.I. Brzezińska, red., Psy cho-
logiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, s. 683–708. 

Carr W., Kemmis S. (1995), Becoming critical. Education, knowledge and action research. London 
– Philadelphia, Falmer Press. 

Chałas K. (2007), Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wycho-
wanka. Lublin, Wydawnictwo KUL. 

Gołek B., Wysocka E. (2011), Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych 
i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły gimnazjal-
nej. Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. 

Lawton D., Gordon P. (1993), Dictionary of education. London, Hodder & Stoughton. 
Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość. Warszawa, Instytut Wydawniczy „Pax”. 

O potrzebie samokształcenia i samowychowania młodzieży...



Bartłomiej Gołek22

PDGR – PSAH

Matulka Z. (1992), Samowychowanie, [w:] T. Wujek, red., Wprowadzenie do pedagogiki doros-
łych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 147–157. 

Matwijów B. (1994), Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku. 
Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Skrypty Uczelniane nr 707. 

Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”. 
Pawlak J. (2009), Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju czło-

wieka. Kraków, Wydawnictwo WAM. 
Rubacha K. (2003), Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Z. Kwieciński, 

B. Śliwerski, red., Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, s. 21–33. 

Torowska J. (2008), Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i prak-
tyczne. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Waligóra-Huk A. (2012), Młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich a używki – diagnoza i wnios ki 
dla profilaktyki szkolnej. Chowanna, t. 2(39), s. 109–124. 

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 15.09.2014



Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 3 • 2014, 23–34

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 3 • 2014, 23–34

Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr Magdalena Kowalska, Zakład Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Doradztwa, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; e-mail: m.kowalska@ur.krakow.pl

Problem bezrobocia młodzieży wiejskiej w Polsce  
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Streszczenie. Od początku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego Europa zmaga 
się z wciąż rosnącym bezrobociem wśród młodzieży. W 2013 r. bez pracy pozostawał 
prawie co czwarty młody mieszkaniec naszego kontynentu, a w Grecji czy Hiszpanii 
stopa ich bezrobocia sięgnęła niemal 60%. Prezentowany artykuł ma na celu przesta-
wić problem bezrobocia młodzieży, w szczególności wiejskiej, oraz absolwentów róż-
nego rodzaju szkół w Polsce i  na Słowacji, a także wskazać, czy podejmowane są ja-
kieś działania zmierzające do przezwyciężenia tego problemu. Za podstawowe powody 
wysokiego bezrobocia, które obecnie dotyka młodzież, uznaje się brak kwalifikacji od-
powiadających aktualnemu rynkowi pracy oraz brak wymaganego przez pracodawców 
doświadczenia zawodowego. W  zdecydowanie lepszej sytuacji na rynku pracy w obu 
krajach znajdują się absolwenci szkół wyższych niż maturzyści, a także młodzi ludzie 
z miasta niż młodzież wiejska. Od 2012 r. w Unii Europejskiej obowiązuje „Pakiet na 
rzecz zatrudnienia młodzieży” zaproponowany przez Komisję Europejską i obejmujący 
trzy elementy: wprowadzenie tzw. gwarancji dla młodzieży, przyjęcie ram jakości dla 
staży oraz zawarcie europejskiego sojuszu na rzecz przyuczania do zawodu. Środek ten 
ma wspomóc państwa członkowskie w rozwiązywaniu problemu bezrobocia i wyklucze-
nia społecznego młodych ludzi. 

Słowa kluczowe: bezrobocie • młodzież • absolwenci • młodzież wiejska • Polska • 
Słowacja 

Abstract. Since the beginning of the global economic crisis, Europe has been faced with 
increasing unemployment among youth. In 2013, almost fourth quarter of the young in-
habitants of our continent was out of work, and in Greece and Spain, the unemployment 
rate reached nearly 60%. Then, how does the situation of young people in Poland and 
Slovakia draw on this background? This study aims to present the unemployment prob-
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lem of youth, especially rural youth, and graduates of different types of schools in Poland 
and Slovakia, and find out whether there are any measures taken to combat the problem. 
The basic causes of high unemployment, which is now experienced by young people in 
both countries, can be seen in the lack of qualifications corresponding to the current 
demands of the labour market and the lack of experience required by potential employ-
ers. The situation on the labour market is far better for university graduates than high 
school graduates, and for young people from the city than rural youth. Since 2012, the 
European Union has had the „ Youth employment package”, proposed by the European 
Commission and comprising three elements: establishing a youth guarantee, providing 
a quality framework for traineeships, and creating the European alliance for apprentice-
ships. This measure is meant to assist the member states in solving the problems of 
youth unemployment and social exclusion. 

Key words: unemployment • youth • graduates •rural youth • Poland • Slovakia 

Wstęp 

Biorąc pod uwagę alarmujące dane na temat stanu bezrobocia wśród młodych ludzi 
w Europie, problem ten można bez wątpienia uznać za najpoważniejszy spośród tych, 
z którymi obecnie zmaga się młodzież. Słowacja i Polska to kraje o stopie bezrobocia 
należącej do najwyższych na kontynencie. Obserwując działania europejskich poli-
tyków, nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że brak im pomysłów na ratowanie 
„prawie straconego pokolenia” (Toporowski 2013, s. 1). 

Wymienia się wiele powodów wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, ale dwa 
wydają się najistotniejsze: brak kwalifikacji odpowiadających aktualnemu rynkowi 
pracy oraz brak wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego. Ponadto, 
jak piszą autorzy programu „Młodzi na rynku pracy”, „W sytuacji przedłużającego się 
kryzysu, którego efekty widoczne są również na polskim rynku pracy, problem stanowi 
również niewystarczająca liczba ofert pracy” (MPiPS 2012, s. 2). 

W literaturze przedmiotu można spotkać opinie, że programy mające na celu walkę 
z bezrobociem nie uwzględniają np. słabych wyników gospodarczych państw Unii 
Europejskiej (niski poziom wzrostu gospodarczego), a poza tym często nie wpisują 
się w walkę z bezrobociem we wszystkich kategoriach wieku. Negatywnie oceniają 
sposoby radzenia sobie z problemem bezrobocia np. eksperci z Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, którzy twierdzą, że środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w dużej części trafiają do pośredników, zamiast bezpośrednio niwelować 
skutki bezrobocia wśród młodych ludzi (Toporowski 2013). 

Materiał i metody 

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano materiały pozyskane z literatury 
przedmiotu, w tym pozycji książkowych, raportów oraz danych i analiz statystycznych. 
Na podstawie zgromadzonego materiału określono poziom bezrobocia młodych ludzi 
w krajach Unii Europejskiej, a także scharakteryzowano ten problem na przykładzie 
Słowacji i Polski. 
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Wyniki i dyskusja 

Bezrobocie młodych ludzi w Europie
Stopa bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej w 2012 r. osiągnęła rekordowy 
poziom. Rok później utrzymywała się na zbliżonej wysokości i – jak pisze Toporowski 
(2013, s. 1) – „jest mało prawdopodobne, aby spadła w najbliższym czasie”. 

Dane Komisji Europejskiej wskazują, że nie pracuje ok. 6 mln Europejczyków 
w wieku do 25 roku życia. W trzecim kwartale 2013 r. stopa bezrobocia wśród młodych 
ludzi w Unii Europejskiej wynosiła średnio 23,5% i była ponad dwa razy wyższa od 
analogicznego wskaźnika dla dorosłych (Eurostat 2013). 

Kraje o najwyższej stopie bezrobocia wśród młodzieży w 2013 r. to Grecja (58,4%) 
i Hiszpania (55,7%); nieco lepiej sytuacja przedstawia się w Portugalii (38,2%), we 
Włoszech (37,8%) i na Słowacji (35,1%). Na drugim biegunie znajdują się Niemcy 
i Austria, jako jedyne kraje z jednocyfrowym wskaźnikiem (ryc. 1). Jeśli wziąć pod uwagę, 
że przed kryzysem stopa bezrobocia wśród młodych ludzi w Europie wynosiła ok. 15%, 
to widać wyraźnie, jak dynamicznie zmienia się sytuacja (szczególnie dotyczy to strefy 
euro). W Europie zwiększa się liczba młodych osób nieuczących się, niezatrudnionych, 
nieprzygotowujących się do zawodu (ang. not in education, employment, or training; 
NEET), a wraz z tym przybywa niezadowolonych. Koncepcję, że wykształcenie oraz 
praktyki wystarczą, aby zdobyć dobrą pracę, zweryfikował kryzys, a realnym rozwiąza-
niem stały się nieodpłatne staże lub zatrudnienie na umowach „śmieciowych”. Dlatego 
w 2011 r. w wielu krajach Europy dochodziło do protestów młodych ludzi, a w Hiszpanii 
powstał Ruch Oburzonych, który występował przeciwko np. cięciom wydatków rządo-
wych i pakietom ratunkowym dla banków oraz przeciwko rynkowi pracy, a właściwie 
przeciw brakowi oferty tego rynku dla młodych ludzi (Toporowski 2013, s. 1). 

Ryc. 1. Poziom bezrobocia wśród młodzieży w Europie w marcu 2013 r. 

Źródło: Eurostat 2013
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W odniesieniu do krajów o najwyższej w Europie stopie bezrobocia młodzieży 
Parlament Europejski w lipcu 2012 r. zalecił priorytetowe traktowanie tego właśnie 
problemu. Aby wspomóc państwa członkowskie w rozwiązywaniu problemu bezrobo-
cia i wykluczenia społecznego młodych ludzi poprzez proponowanie im zatrudnie-
nia, podjęcia lub uzupełnienia edukacji i kształcenia zawodowego, w grudniu 2012 r. 
Komisja Europejska zaoferowała „Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży”, na który 
składały się: 
– wniosek w sprawie wprowadzenia tzw. gwarancji dla młodzieży, 
– ramy jakości dla staży, ustalone w drodze konsultacji z europejskimi partnerami 

społecznymi na temat jakości staży, 
– europejski sojusz na rzecz przyuczania do zawodu. 

Gwarancje dla młodzieży miały polegać na zapewnieniu młodym ludziom (do 25 
roku życia) propozycji pracy odpowiedniej jakości, możliwości dalszego kształcenia, 
przyuczenia do zawodu albo odbycia praktyki zawodowej w ciągu 4 miesięcy od ukoń-
czenia nauki lub utraty pracy. Ramy jakości dla staży ustalone w drodze konsultacji 
z europejskimi partnerami społecznymi na temat jakości staży miały sprawić, że 
młodzież zdobędzie doświadczenie zawodowe w odpowiednich warunkach, a także 
zagwarantować, że pracodawcy, nie będą próbowali traktować stażystów jako taniej 
siły roboczej. Europejski sojusz na rzecz przyuczania do zawodu miał na celu podnie-
sienie jakości staży w całej Unii Europejskiej oraz poszerzenie ich oferty. Uczestniczą 
w nim przedstawiciele władz i biznesu, partnerzy społeczni, specjaliści zajmujący się 
kształceniem zawodowym i szkoleniami w teorii i w praktyce oraz przedstawiciele 
młodzieży1. 

Bezrobocie młodych ludzi w Polsce
Problem bezrobocia w Polsce dotyczy ogółu młodych ludzi, a nie tylko osób do 25 roku 
życia, które w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa się 
„jako jedną z kategorii społecznych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a w związku z tym uprawnionych do szczególnej pomocy”2. Obejmuje on także 
osoby nieco starsze – do 30 roku życia. 

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na koniec 2011 r. bezro-
botni do 30 roku życia stanowili ponad 38% ogółu bezrobotnych w naszym kraju 
(ryc. 2). Największy udział w tej grupie – niemal 17% – miały osoby w wieku 25–29 lat, 
a najmniejszy – nieco ponad 7% – osoby najmłodsze, czyli w wieku 18–20 lat (MPiPS 
2012, s. 2).

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na koniec 2012 r. najliczniejszą 
grupę wśród bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce stanowiły osoby 
najmłodsze, z przedziałów wieku 18–24 i 25–34 lata – w sumie było to niemal 55% 
wszystkich bezrobotnych na wsi (odpowiednio 25,4% i 29,3%) (MPiPS 2013, s. 14). 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_pl.htm (data dostępu 15.07.2014) 
2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U. 

Nr 99, poz. 1001 ze zm. (http://www.mpips.gov.pl, s. 2; data dostępu 13.07.2014) 
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Dla porównania, w 2008 r. udział osób w wieku do 24 roku życia w ogólnej liczbie 
bezrobotnych wynosił ok. 21%. Najwięcej młodych ludzi bez pracy było w wojewódz-
twie mazowieckim, a następnie w podkarpackim i małopolskim (GUS 2008). 

Długość stażu pracy to zmienna, która wyraźnie różnicuje młodych bezrobot-
nych. Spośród osób zarejestrowanych w 2012 r. jako bezrobotne w wieku do 25 roku 
życia, zamieszkałych na obszarach wiejskich, najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
niemające stażu pracy – dotyczyło to ponad połowy wszystkich młodych ze wsi, 
pozostających bez pracy. Kolejną grupą pod tym względem byli młodzi bezrobotni 
o stażu pracy nieprzekraczającym pięciu lat (26%), a następną osoby ze stażem do 
1 roku (ok. 20%)3.

Wśród młodych bezrobotnych do 25 roku życia niemal jedna czwarta poszukiwała 
pracy powyżej 12 miesięcy; podobny udział w tej grupie miały osoby usiłujące znaleźć 
pracę przez okres od 1 do 3 miesięcy. Najmniej liczne grupy tworzyły osoby poszuku-
jące pracy do 1 miesiąca (niecałe 11%) i od 6 do 12 miesięcy (ok. 16%). 

Stopa bezrobocia w Polsce jest zróżnicowana w zależności od poziomu wykształ-
cenia. I tak, na początku 2013 r. w przypadku osób z wykształceniem wyższym 
wyniosła ona 6,2%, podczas gdy w przypadku osób z wykształceniem gimnazjal-
nym, podstawowym i niepełnym podstawowym – 22% (GUS 2013). Ponadto osoby 
z wykształceniem wyższym zdecydowanie krócej pozostawały bez pracy niż te 
z innych kategorii. 

Wśród młodych bezrobotnych zróżnicowanie stopy bezrobocia według poziomu 
wykształcenia jest porównywalne do sytuacji ogólnej. Najliczniejszą grupę tworzą 
osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – w 2011 r. takie wykształ-

3 mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy (data dostępu 12.06.2014) 

Ryc. 2. Struktura bezrobotnych w Polsce w 2011 r. według wieku

Źródło: MPiPS (2012, s. 2)
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cenie mało niemal 26% młodych bezrobotnych (ryc. 3). Co ciekawe, prawie jedna piąta 
młodych ludzi pozostających bez pracy mała wykształcenie zaledwie gimnazjalne lub 
niższe, a niewiele mniej – średnie ogólnokształcące. Tak więc bardzo liczną grupę 
stanowiły osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych (MPiPS 2012). 

Ryc. 3. Struktura bezrobotnych do 30 roku życia w Polsce w 2011 r. według poziomu wy-
kształcenia 

Źródło: MPiPS (2012, s. 5)

W 2012 r. najmniej – ok. 7% – zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku życia 
mieszkających na wsi legitymowało się dyplomami szkół wyższych. Najwięcej osób 
w tej populacji mało wykształcenie policealne i średnie zawodowe (w sumie ok. 30%), 
a także zasadnicze zawodowe (25%). Osób z wykształceniem średnim ogólnokształcą-
cym było ok. 20%, a z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – ok. 18%4. 

Niepokoić może fakt, że tak duża grupa osób z wykształceniem wyższym pozo-
staje bez pracy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w grupie absolwentów wyższych 
uczelni do 30 roku życia stopa bezrobocia w 2011 r. wynosiła aż 17% (ryc. 3). 

Stopa bezrobocia wśród absolwentów ogółem w pierwszym kwartale 2013 r. wynio-
sła 34,5%, co oznaczało wzrost zarówno w skali roku (o 3,3 pkt proc.), jak i w ujęciu 
kwartalnym (o 4,3 pkt proc.). W tym czasie najwięcej było bezrobotnych absolwentów 
szkół zasadniczych zawodowych (ponad 47%), najmniej zaś – szkół wyższych (ok. 26%). 
Biorąc pod uwagę ujęcie kwartalne, można zauważyć, że stopa bezrobocia wyraźnie 
zmniejszyła się wśród absolwentów szkół średnich ogólnokształcących (o 5,2  pkt 
proc.) (tab. 1). Wskaźnik ten natomiast wyraźnie wzrósł wśród osób z wykształceniem 
wyższym oraz policealnym i średnim zawodowym (GUS 2013, s. 10). 

W 2013 r. odsetek bezrobotnych wynosił 38,9% wśród absolwentów mieszkających 
na wsi wobec 30,6% wśród mieszkających w mieście. 

Podłoże bezrobocia młodych ludzi, zdaniem Szafraniec (2011, s. 162), często stanowią 
takie problemy, jak np. nasycenie lokalnych rynków pracy absolwentami szkół wyższych, 

4 mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy (data dostępu 12.06.2014) 
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niedopasowanie kwalifikacji do aktualnych wymagań rynków pracy (w szczególności 
nadmiar absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych), nieodpowiednia 
jakość kształcenia wynikająca z jego masowości, czy też „czynniki podażowe” (np. 
brak ofert pracy) związane z zastojem gospodarczym. Jak podaje dalej autorka raportu 
„Młodzi 2011”, wśród bezrobotnych znaleźć można zarówno absolwentów kierunków 
do niedawna uznawanych za pozwalające bez trudu znaleźć pracę (ekonomia, prawo czy 
marketing), jak i inżynierów (nauki ścisłe bądź związane z rolnictwem). Jedynie absol-
wenci kierunków związanych ze zdrowiem nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. 

Najbardziej mobilni absolwenci albo wyjeżdżają w poszukiwaniu zatrudnienia np. 
za granicę, albo decydują się na pracę w innym zawodzie (bywa, że poniżej swojego 
wykształcenia i kwalifikacji), albo też rejestrują się w urzędach pracy. 

Bezrobocie młodych ludzi na Słowacji 
Ze względu na światowy kryzys finansowy i gospodarczy bezrobocie wśród młodzieży 
stanowi na Słowacji, podobnie jak w innych krajach europejskich, jeden z kluczowych 
problemów obecnego rynku pracy. 

Co ciekawe, problemem nie jest tu wyłącznie brak pracy dla tej kategorii wieku, 
zdarza się bowiem, że praca jest, nie ma natomiast odpowiednio wykwalifikowanych 
absolwentów. Można więc mówić o słabej komunikacji między systemem kształcenia 
a rynkiem pracy. A zatem, problem nieprzystosowania systemu edukacji do wymagań 
pracodawców i rynku pracy dotyka również Słowację. 

Na słowackim rynku pracy istnieje dziś niedobór absolwentów kierunków technicz-
nych (programiści, elektrycy) oraz nadwyżka absolwentów kierunków humanistycz-
nych i społecznych, takich jak np. ekonomia, prawo i pomoc społeczna. 

Statystyki pokazują, że osoby w wieku od 15 do 24 lat stanowią obecnie 35,1% 
wszystkich bezrobotnych. Od roku 2008, kiedy ich udział wynosił 19%, wskaźnik ten 
w wyniku ogólnoświatowego kryzysu wzrósł prawie dwukrotnie (Janotová 2013). 

Tabela 1. Stopa bezrobocia absolwentów w Polsce według poziomu wykształcenia 

Poziom
wykształcenia

2012 2013

I kw. IV kw. I kw. +/–
w porównaniu z 

% % I kw. 2012 IV kw. 2012

Ogółem 31,2 30,2 34,5 3,3 4,3

Wyższe 21,3 20,1 26,2 4,9 6,1

Policealne 
i średnie zawodowe 41,0 37,8 41,0 0,0 3,2

Średnie 
ogólnokształcące 44,4 46,9 41,7 –2,7 –5,2

Zasadnicze zawodowe 52,6 47,3 47,2 –5,4 –0,1

Źródło: GUS (2013, s. 10) 
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Rycina 4 pokazuje tendencję wzrostową stopy bezrobocia na Słowacji w ostatnich 
latach (począwszy od 2008 r.) i to zarówno ogółem, jak i wśród absolwentów, szczegól-
nie szkół wyższych. O ile w latach 2003–2008 bezrobocie wśród absolwentów kształ-
towało się na względnie stałym poziomie ok. 6%, o tyle w 2009 r. nastąpił skok do 
poziomu ponad 10%. Niepokoi zmiana, która jest widoczna od 2011 r. w grupie absol-
wentów szkół wyższych – wprawdzie problem bezrobocia dotyczy ich w najmniejszym 
stopniu, to jednak odsetek osób z dyplomem wyższych uczelni zasilających szeregi 
bezrobotnych dynamicznie się zwiększa (ryc. 4). 

Ryc. 4. Kształtowanie się bezrobocia na Słowacji w latach 2003–2012

Źródło: Janotová (2013, s. 27) 

Kierunki studiów, po których absolwenci mają największe trudności ze znalezie-
niem pracy, to m.in. kultura i sztuka, kierunki rolniczo-leśne i weterynaryjne, nauki 
przyrodnicze, nauki społeczne, nauki medyczne i farmacja, nauki pedagogiczne, 
ekonomia i organizacja, handel i usługi, ochrona środowiska, hutnictwo, nauki histo-
ryczne. 

Najniższy poziom bezrobocia (poniżej 3%) występuje wśród absolwentów archi-
tektury (1,1%), informatyki stosowanej (1,3%), budownictwa, geodezji i kartografii 
(1,7%), inżynierii elektrycznej (2,3%) oraz nauk geologicznych (2,7%), a także wśród 
absolwentów sektora rzemieślniczego (1,3%) (Janotová 2013). 

Statystyki opisujące bezrobocie wśród absolwentów ze względu na czas pozosta-
wania w rejestrach urzędów pracy obrazuje tabela 2. I tak, w całym okresie 2008–2012 
najliczniejszą grupę stanowili absolwenci zarejestrowani jako bezrobotni przez okres 
do trzech miesięcy, najmniejszą zaś – pozostający bez pracy przez ok. półtora roku. Do 
2011 r. notowano trend wzrostowy wśród bezrobotnych w okresie 3–6 miesięcy – od 
2008 r. ich udział zwiększył się o  5 punktów procentowych, ale już w 2012 r. zmalał 
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do wartości podobnej jak na początku omawianego okresu. W ciągu pięciu lat bardzo 
wyraźnie – niemal trzykrotnie – wzrósł odsetek absolwentów zarejestrowanych przez 
okres 12–15 miesięcy. 

Generalnie można uznać, że bezrobocie wśród słowackich absolwentów coraz 
bardziej przesuwa się w stronę bezrobocia długotrwałego. 

Tabela 2. Struktura bezrobocia (%) absolwentów na Słowacji według czasu pozostawania 
w rejestrze bezrobotnych  

Czas trwania 
bezrobocia 

rejestrowanego

2008 2009 2010 2011 2012

%

Do 3 mies. 74,3 64,9 60,7 57,3 60,5

3–6 mies. 14,4 16,9 17,4 19,4 14,0

6–9 mies. 2,8 5,3 3,8 4,6 4,9

9–12 mies. 1,8 3,5 2,6 2,8 2,9

12–15 mies. 6,3 8,9 15,0 15,3 16,6

15–18 mies. 0,4 0,5 0,5 0,6 1,1

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

W tym: 
bezrobocie 
długoterminowe

6,6 9,3 15,6 16,2 17,6

Źródło: Janotová (2013, s. 30) 

Pod względem długości okresu figurowania w rejestrach bezrobotnych w urzę-
dach pracy występują zasadnicze różnice między absolwentami szkół średnich 
i wyższych na Słowacji. Co prawda, w latach 2009–2012 okres ten w obu przypadkach 
się wydłużył, to jednak wyraźnie – ponad dwukrotnie – dłużej bez pracy pozosta-
wali maturzyści. Można więc uznać, że absolwenci szkół wyższych są znacznie lepiej 
przygotowani do wejścia na rynek pracy niż absolwenci szkół średnich (tab. 3). 

Na Słowacji dosyć wyraźnie rysuje się regionalne zróżnicowanie bezrobocia absol-
wentów. Ma to związek z liczbą i strukturą podmiotów gospodarczych działających 
w poszczególnych regionach kraju (Kožiak 2002, s. 22–23). Co oczywiste, im więk-
sza liczba firm i instytucji działających w regionie, tym lepsze warunki do tworzenia 
nowych miejsc pracy. I tak np. fakt, że większość firm funkcjonuje w regionie braty-
sławskim, przekłada się na niższy w porównaniu z innymi regionami poziom bezrobo-
cia absolwentów (ryc. 5). 

W latach 2009–2011 liczba bezrobotnych absolwentów wyraźnie wzrosła we 
wszystkich regionach (województwach). Najwyższą stopą bezrobocia odznacza się 
region preszowski, gdzie liczba bezrobotnych absolwentów w stosunku do 2007 r. 
niemal się podwoiła, a najniższą – bratysławski. Znaczącą liczbę bezrobotnych absol-
wentów notuje się również w regionach nitrzańskim i żylińskim. 
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Z punktu widzenia kształtowania się rynku pracy dla absolwentów interesujący 
jest region żyliński. Region ten charakteryzuje się dobrze rozwiniętym systemem 
kształcenia na wszystkich poziomach, funkcjonującym w otoczeniu atrakcyjnym dla 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje on znaczny obszar wiejski, 
a podzielony jest na 11 powiatów, 18 miast i 315 wsi. Warunki naturalne sprzyjają 
rozwojowi turystyki. Do znaczących kierunków produkcji należy pozyskiwanie drewna. 
W regionie rozwija się też przemysł motoryzacyjny, co wiąże się przede wszystkim 
z umiejscowieniem tutaj fabryki Kia Motors. Ponadto działa tu wielu innych firm 
związanych z przemysłem samochodowym. Region stał się również bazą badawczą, 
szczególnie w zakresie logistyki, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
chemicznych, włókienniczych i gospodarki żywnościowej. Najważniejsze firmy dzia-
łające w regionie to: Kia Motors Slovakia, s.r.o. (Žilina), INA Kysuce, a.s. (Kysucké 
Nové Mesto), Mobis Slovakia, s.r.o. (Gbeľany), ŽOS Vrútky, a.s. (Vrútky), Panasonic 
Electronic Devices Slovakia, s.r.o. (Trstená), Johnson Controls International, spol. 

Tabela 3. Czas trwania bezrobocia rejestrowanego absolwentów na Słowacji (w miesiącach) 

Rok Szkoła średnia Szkoła wyższa

2009 5,8 2,0

2010 7,3 3,5

2011 7,4 3,1

2012 9,2 4,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Janotová (2013, s. 30) 

Ryc. 5. Poziom bezrobocia absolwentów na Słowacji w latach 2007–2011 według regionów 

Źródło: Janotová (2013, s. 33)
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s.r.o. (Námestovo), Ing. Jiří Klam – TSG (Námestovo), OFZ, a.s. (Istebné), Miba Sinter 
Slovakia, s.r.o. (Dolný Kubín). 

Udział regionu żylińskiego w ogólnej liczbie poszukujących pracy na Słowacji 
wynosi ok. 11%. Struktura osób poszukujących pracy w regionie w podziale na grupy 
wieku przedstawia się następująco: 65,9% – osoby w przedziale wieku 25–54 lata, 22% 
– osoby do 25 roku życia, 12% – osoby w wieku 55 lat i więcej. 

Żylina jest regionem atrakcyjnym dla turystów; przypada na nią ok. 12% wszyst-
kich miejsc turystycznych Słowacji. Kształci się tu ponad 130 tys. uczniów i studentów, 
z czego ok. 51% to uczniowie szkół podstawowych, 33% – uczniowie szkół średnich 
i ok. 16% – studenci szkół wyższych. Na jej terenie znajdują się 3 uniwersytety i szkoły 
medyczne funkcjonujące w ramach Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Polityka 
edukacyjna regionu koncentruje się na długoterminowych inwestycjach w system 
edukacji oraz w zawody, które będą potrzebne w przyszłości (Janotová 2013). 

W listopadzie 2012 r., w ramach pakietu oferowanego przez Parlament Europejski 
i w wyniku realokacji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, na Słowacji 
rozpoczęto dwa projekty krajowe na kwotę 70 mln EUR. Mają one na celu utworzenie 
miejsc pracy dla młodych ludzi (poniżej 29 roku życia) w sektorze prywatnym i samo-
rządowym. Dotyczy to regionów o najwyższym wskaźniku bezrobocia. Według pomy-
słodawców, docelowa liczba nowych miejsc pracy powinna wynieść ok. 13 tysięcy. 
Ocenia się, że dotychczasowe wyniki są zadowalające, a największe zainteresowanie 
zatrudnianiem młodych ludzi wykazują przedsiębiorstwa mikro oraz średnie. Do 
końca marca 2013 r. utworzono ponad 4200 nowych miejsc pracy, przy czym kwota 
finansowania wyniosła 22,8 mln EUR5. 

Podsumowanie 

Obecny wysoki poziom bezrobocia wśród młodych Europejczyków wymaga podejmo-
wania działań na rzecz poprawy sytuacji młodzieży na rynku pracy. Mimo odmien-
nej specyfiki każdego z krajów, w których brak pracy dla młodych ludzi jest istotnym 
problemem społecznym i gospodarczym, kwestia ta sprowadza się zazwyczaj do braku 
ofert pracy w związku z niekorzystną sytuacją gospodarczą Unii Europejskiej oraz 
niedopasowania kwalifikacji do aktualnych wymagań rynków pracy. 

Wśród samych tylko krótkoterminowych skutków bezrobocia młodzieży wymienia 
się obciążenie Skarbu Państwa, wzrost poziomu patologii (w tym przestępczości) czy 
też zagrożenie stabilności społecznej. Ponadto „problem bezrobocia stanowi również 
poważne zagrożenie dla spójności społecznej w całej Unii Europejskiej, stwarzając 
ryzyko długoterminowego negatywnego wpływu na potencjał gospodarczy i konku-
rencyjność”6. 

Tak więc w Unii Europejskiej problem bezrobocia młodych ludzi musi być trak-
towany priorytetowo, o czym dyskutowano na szczeblu szefów państw i rządów oraz 

5 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_pl.htm (data dostępu 15.07.2014) 
6 http://www.nestle.pl/assetlibrary/documents/nestle youth employment initiative_kontekst 

społeczny.pdf (s. 2; data dostępu 12.07.2014) 
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instytucji unijnych podczas II Konferencji nt. Zatrudnienia Młodzieży w Europie 
w Paryżu w 2013 r. Miała ona na celu zapewnienie o „politycznej woli” walki z bezrobo-
ciem wśród młodych ludzi oraz podjęcia konkretnych działań w ciągu najbliższych lat. 
Miałoby się to odbywać np. poprzez pomaganie młodzieży w kształceniu się i zdoby-
waniu doświadczenia zawodowego, a także przez uproszczenie procedur zakładania 
działalności gospodarczej. W trakcie konferencji Francja opowiedziała się za przezna-
czeniem do 2015 r. z kasy unijnej 45 mld EUR na walkę z bezrobociem młodych7. 

Nie dziwi fakt, że politycy bardzo poważnie traktują problem bezrobocia wśród 
młodzieży, skoro co czwarty młody człowiek w Europie pozostaje bez pracy, a obecna 
sytuacja ma poważne konsekwencje polityczne, społeczne i ekonomiczne. Można 
mieć nadzieję, że to będą działania skuteczne gdyż – jak pisze Toporowski (2013, 
s. 1) – „politycy obawiają się widma straconego pokolenia i utraty tempa w globalnym 
wyścigu gospodarczym”. 
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Młodzi rolnicy w gospodarstwach rodzinnych Unii 
Europejskiej 

Young farmers in family farms of the European Union 

Józef Kania
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Streszczenie. Praca zawiera analizę i ocenę gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez 
młodych rolników, w przekroju 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Odniesiono się 
do istniejącej definicji gospodarstwa rodzinnego, sugerując jej nieadekwatność do współ-
czesnych realiów. W analizie uwzględniono liczbę gospodarstw, powierzchnię gruntów rol-
nych i strukturę obszarową gospodarstw, zatrudnienie w rolnictwie, strukturę wiekową rol-
ników, a także wysokość wsparcia udzielanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i liczbę 
młodych rolników – jego beneficjentów w wybranych krajach UE oraz w Polsce w przekroju 
województw. Zaprezentowane wskaźniki i trendy świadczą o bardzo dużym zróżnicowaniu 
struktury obszarowej gospodarstw, struktury wiekowej rolników i zasobów pracy w obrębie 
Unii Europejskiej. Najlepszą strukturą wiekową charakteryzują się gospodarstwa w Polsce 
– młodzi rolnicy w wieku poniżej 35 lat stanowią tu aż 14,7% ogółu rolników. 

Słowa kluczowe: młodzi rolnicy • gospodarstwa rodzinne • struktura obszarowa • zaso-
by pracy • struktura wiekowa rolników • Wspólna Polityka Rolna 

Abstract. The paper contains an analysis and evaluation of family farms managed by 
young farmers, covering the 27 member states of the European Union. A reference is made 
to the existing definition of a family farm, suggesting its inadequacy to address current 
realities of our time. The analysis includes the number of farms, the area of agricultural 
land, and the acreage structure of farms, as well as the employment in agriculture, the 
age structure of farmers, the amount of support provided under the Common Agricultural 
Policy to young farmers, and the number of its beneficiaries in selected EU countries and 
Poland by voivodeship. The indicators and trends presented in the study point to very 
wide differences in the acreage structure of farms, the age structure of farmers, and the 
labour resources within the European Union. Polish farms have the best age structure: the 
proportion of young farmers under the age of 35 years is as high as 14.7%. 

Key words: young farmers • family farms • farm structure • labour resources • farmers’ 
age structure 
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Wstęp 

Analizując działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 
2007–2013, a także propozycje działań zawarte w PROW na lata 2014–2020, można 
śmiało stwierdzić, że Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej stawia na przedsię-
biorczość i innowacyjność w rolnictwie oraz aktywnie wspiera młodych rolników, 
zarówno tych, którzy rozpoczynają działalność rolniczą lub pozarolniczą, jak i tych, 
którzy modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa (MRiRW 2007, 2013, 2014). 

Gospodarstwa rodzinne prowadzone przez młodych rolników (w wieku poniżej 35 
lat) reprezentują ok. 9% powierzchni gruntów rolnych i ok. 9% wartości produkcji stan-
dardowej (ang. standard output; SO) w Unii Europejskiej, a odsetek ten ma tendencję 
rosnącą (EC 2012). 

Materiał i metody 

W pracy dokonano analizy i oceny gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez 
młodych rolników, w przekroju krajów członkowskich Unii Europejskiej. Podstawowym 
materiałem badawczym były dane statystyczne Eurostatu uzupełnione własnymi 
obliczeniami oraz wynikami badań innych autorów. W analizie danych wykorzystano 
metodę porównawczą i opisową, a rezultaty przedstawiono w tabelach i na wykresach. 

Wyniki i dyskusja 

Gospodarstwo rodzinne 
Gospodarstwa rodzinne są przedmiotem specjalnej uwagi Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, o czym świadczy m.in. ogłoszenie przez nią roku 2014 Mię dzy na-
rodowym Rokiem Gospodarstwa Rodzinnego. Ta forma gospodarowania dominuje 
w rolnictwie Unii Europejskiej. Praca właścicieli gospodarstw i członków ich rodzin 
stanowi 77,5% ogólnych nakładów pracy w rolnictwie UE (Eurostat 2008). 

Gospodarstwo rodzinne zostało zdefiniowane jako organizacja aktywności rodzin-
nej, w której pojedynczy rolnik jest właścicielem gospodarstwa i kontroluje wszystkie 
jego aktywa, w tym zwłaszcza zasoby pracy (Allen i Lueck 1998). Definicja ta wydaje się 
jednak zbyt restrykcyjna we współczesnych realiach, w których gospodarstwa rodzinne 
muszą się dostosowywać do zmiennych warunków ekonomicznych, podejmując różne 
rodzaje działalności pozarolniczej, zatrudniając dodatkową siłę roboczą i dodzierża-
wiając ziemię.

Koncepcja gospodarstwa rodzinnego obejmuje podmioty różniące się typem 
gospodarowania, powierzchnią, wielkością produkcji, z pełnym i niepełnym zatrud-
nieniem ich właścicieli, z dodatkową działalnością pozarolniczą i bez takiej działal-
ności. Niektóre z nich to wyspecjalizowane gospodarstwa towarowe, podczas gdy inne 
to gospodarstwa niskotowarowe prowadzące produkcję głównie na własne potrzeby. 
Jeszcze inne to gospodarstwa hobbistyczne, należące do rodzin, których główne 
dochody pochodzą spoza gospodarstwa (Davidova 2014). 
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Liczba, powierzchnia i struktura obszarowa gospodarstw 
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej (UE-27) mamy 
12 014 780 gospodarstw użytkujących 172 800 tys. hektarów gruntów rolnych, które 
stanowią 40,3% ogólnej powierzchni gruntów w UE (Eurostat 2012). 

Średnia powierzchnia gospodarstwa w 2010 r. wynosiła 14,4 ha gruntów rolnych 
wobec 12,0 ha w 2003 r. W strukturze obszarowej gospodarstw obserwuje się wyraźną 
biegunowość zarówno w odniesieniu do całej UE-27, jak i poszczególnych jej członków. 
Tak więc z jednej strony mamy 5,9 mln (49%) bardzo małych gospodarstw (poniżej 
2 ha), użytkujących niewielki odsetek gruntów rolnych (2% ich powierzchni ogólnej), 
a z drugiej – mały odsetek (3%) bardzo dużych gospodarstw, powyżej 100 ha, które 
użytkują aż 50% gruntów rolnych w UE-27 (Eurostat 2007) (ryc. 1). 

Ryc. 1. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w UE-27 (12 014,78 tys. = 100.0%), 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Prawie jedna trzecia wszystkich gospodarstw w UE-27 (3,9 mln – 32,2%) znajduje 
się w Rumunii. Odznaczają się one bardzo małą powierzchnią gruntów rolnych; trzy 
czwarte z nich zajmuje powierzchnię poniżej 2,0 ha, przy średniej dla tego kraju wyno-
szącej 3,45 ha.

Na drugim miejscu pod względem liczby gospodarstw plasują się Włochy (1,6 mln 
– 13,5%), a na trzecim – Polska (1,5 mln – 12,5%), w których to krajach średnia 
powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza niż 10,0 ha, przy średniej dla całej UE-27 
równej 14,52 ha (ryc. 2). 

Niewielką średnią powierzchnią gospodarstwa charakteryzują się również takie 
kraje, jak Malta – 0,91 ha, Cypr – 3,05 ha, Słowenia – 6,47 ha, Grecja – 7,20 ha, Włochy – 
7,90 ha i Węgry – 8,12 ha. 
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Największą powierzchnią, wielokrotnie większą od średniej unijnej, wyróżniają się 
gospodarstwa w Czechach – 152,4 ha, przy małej ich liczbie, oraz w Wielkiej Brytanii – 
90,4 ha. Duża średnia powierzchnia cechuje również gospodarstwa w Słowacji – 77,50 ha, 
Danii – 62,9 ha, Luksemburgu – 59,6 ha, Niemczech – 55,8 ha i we Francji – 53,9 ha. 

Poza Rumunią, Włochami i Polską dużą liczbę gospodarstw ma Hiszpania – 1,0 mln 
(8,2%), Grecja – 0,7 mln (6,0%), Węgry – 0,6 mln (4,8%) i Francja – 0,5 mln (4,3%). Na 
te siedem krajów przypada 81,4% ogółu gospodarstw w UE-27 (ryc. 3). 

Porównując dane statystyczne za lata 2003 i 2010, należy odnotować zmniejszenie 
się liczby gospodarstw w krajach UE, z wyjątkiem Malty i Szwecji. Największy spadek 
nastąpił w Estonii (–46,6%), Bułgarii (–44,2%), Łotwie (–34,4%) i Polsce (–30,7%). 

Analizując strukturę obszarową gospodarstw w przekroju poszczególnych krajów 
UE-27, można zauważyć, że największym udziałem małych gospodarstw (o powierzchni 
poniżej 2 ha) charakteryzuje się Malta – 88,8%, Bułgaria – 83,1%, Węgry – 79,0%, Cypr 
– 75,2% i Rumunia – 74,3%. Dalej plasuje się Grecja – 51,7%, Włochy – 50,9% oraz 
Portugalia – 50,4%. Polska z udziałem 23,6% zajmuje 12 miejsce wśród krajów człon-
kowskich UE-27. 

Najwięcej gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha znajduje się w Luksemburgu 
– 65,2%, Wielkiej Brytanii – 60,7%, Irlandii – 57,7%, Finlandii – 57,0%, Danii – 55,1%, 
Francji – 54,3% i w Niemczech – 54,0%. W Polsce udział ten wynosi 8,1%, co stawia nas 
na 19 miejscu w UE-27. 

Porównując strukturę obszarową gospodarstw w „starych” krajach Unii Europejskiej 
(UE-15) i w nowych krajach członkowskich (UE-12), można dostrzec, że w tych pierw-
szych jest ona zdecydowanie korzystniejsza, co wyraża się wyższym odsetkiem gospo-
darstw o powierzchni w przedziale 5,0–19,9 ha i ponad 20,0 ha oraz wyraźnie niższym 
odsetkiem gospodarstw bardzo małych, poniżej 2 ha (tab. 1). 

Zatrudnienie w rolnictwie 
W krajach UE-27 gospodarowanie w rolnictwie ma głównie charakter działalności 
rodzinnej: według danych statystycznych za 2010 r., trzy czwarte nakładów pracy 
w rolnictwie to praca właścicieli i członków rodziny rolnika. 

W Polsce, w Irlandii i na Malcie pracę rodziny oszacowano na ponad 90% nakładów 
pracy ogółem w rolnictwie. Na drugim biegunie znajduje się kilka krajów UE, w których 
ogromną rolę odgrywa praca świadczona przez pracowników zewnętrznych (najem-
nych), np. w Czechach nakłady tej pracy stanowią 74,6%, na Słowacji – 68,4%, a we 
Francji – 45,1% ogólnych nakładów pracy w rolnictwie. 

Jak wynika z danych statystycznych Eurostatu, w rolnictwie UE pracuje regularnie 
około 25,5 mln osób, z czego 23,5 mln to właściciele gospodarstw i członkowie ich 
rodzin. Biorąc pod uwagę czas pracy poszczególnych osób wydatkowany w gospodar-
stwie rolnym oraz posługując się wskaźnikami przeliczeniowymi, wyszacowano, że 
około 9,8 mln osób to osoby w pełni zatrudnione, co odpowiada średnio 5,68 jednost-
kom pełnowydajnym na 100 ha UR. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie 
ma Malta – 34,78 j.p., Cypr – 21,96, Grecja – 17,29, Słowenia – 16,99, Rumunia – 16,14 
i Polska – 15,32, a najniższy – Wielka Brytania – 1,85, Szwecja – 2,10, Dania – 2,12 oraz 
Irlandia – 2,95 j.p. (ryc. 4). 
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Ryc. 4. Zatrudnienie w rolnictwie w krajach EU-27 w rocznych jednostkach pracy (AWU) na 
100 ha gruntów rolnych (UAA), 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

Struktura wiekowa rolników 
Gospodarstwa w UE-27 są zarządzane przez rolników w relatywnie podeszłym wieku. 
Średnio 53,1% rolników – kierowników gospodarstw – to osoby w wieku przekracza-
jącym 55 lat (23,5% – w przedziale 55–64 lata, 29,6% – powyżej 65 lat). Tylko 24,2% 
właścicieli jest w wieku poniżej 44 lat (7,5% – poniżej 35 lat, 16,7% – w przedziale 
35–44 lata). Istnieją pod tym względem duże różnice między poszczególnymi krajami 
UE. Najlepszą strukturę wiekową kierowników gospodarstw obserwuje się w Polsce 
– młode osoby, w wieku poniżej 35 lat, stanowią 14,7% ogółu rolników kierujących 
gospodarstwami w naszym kraju (tab. 2, ryc. 5). 

Dużym odsetkiem młodych rolników legitymują się też Czechy – 11,7%, Austria 
– 10,7%, Francja – 8,7% i Niemcy – 7,1%. Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o młodych 
rolników, panuje w Portugalii – 2,6%, w Holandii – 3,6%, Wielkiej Brytanii – 4,1%, 
Słowenii – 4,3% i na Malcie – 4,8%. Średnio znacznie korzystniej w tym względzie 
prezentują się kraje UE-12, w których udział młodych rolników wynosi 8,8%, niż kraje 
UE-15, z odsetkiem 5,9%. 

Udział starszych rolników, w wieku powyżej 55 lat, średnio w UE-27 wynosi 
53,1% (tab. 2). Wskaźnik ten jest najwyższy w Portugalii – 71,4%, Bułgarii – 62,6%, 
we Włoszech – 61,5% i w Rumunii – 60,4%, nieco niższy w Wielkiej Brytanii – 56,0% 
i Hiszpanii – 55,3%. 
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Tabela 2. Struktura wiekowa rolników w krajach UE-27, 2010 r.

Kraj
Poniżej 35 lat 35–44 lata 45–54 lata 55–64 lata Powyżej 

64 lat

%

Belgia 4,8 18,7 32,2 24,4 20,0

Bułgaria 6,9 12,0 18,5 25,3 37,3

Czechy 11,7 20,7 26,9 28,0 12,8

Dania 4,8 18,2 33,6 24,7 18,7

Niemcy 7,1 24,5 36,5 26,5 5,3

Estonia 6,9 17,6 23,8 23,4 28,4

Irlandia 6,8 18,0 25,0 25,0 25,3

Grecja 6,9 15,6 22,6 21,6 33,3

Hiszpania 5,3 15,4 23,9 25,6 29,7

Francja 8,7 21,2 32,4 25,7 12,0

Włochy 5,1 12,6 20,9 24,3 37,2

Cypr 2,6 9,4 25,1 29,9 33,0

Łotwa 5,4 17,1 26,9 20,8 29,8

Litwa 5,9 16,1 24,5 18,8 34,7

Luksemburg 7,3 19,5 32,3 27,3 13,6

Węgry 7,1 14,6 21,2 27,9 29,3

Malta 4,8 12,1 25,8 31,4 26,0

Holandia 3,6 20,5 31,5 26,1 18,3

Austria 10,7 27,3 35,7 18,0 8,2

Polska 14,7 24,5 32,3 20,1 8,4

Portugalia 2,6 8,2 17,8 24,9 46,5

Rumunia 7,3 15,8 16,5 22,5 37,9

Słowenia 4,3 14,0 25,1 26,2 30,4

Słowacja 7,1 14,9 27,0 28,3 22,7

Finlandia 8,6 20,0 31,6 30,2 9,6

Szwecja 4,8 14,8 26,2 28,7 25,6

Wielka Brytania 4,1 13,4 26,5 27,6 28,4

EU-27 7,5 16,7 22,7 23,5 29,6

EU-15 5,9 15,7 24,8 24,6 29,0

EU-12 8,8 17,4 21,1 22,6 30,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 
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Struktura wiekowa kierowników gospodarstw w krajach UE jest bardzo nieko-
rzystna – średnio na 1 starszego rolnika w wieku powyżej 55 lat przypada zaledwie 
0,14 młodego rolnika w wieku poniżej 35 lat. Ten wskaźnik jest nieco lepszy w UE-12 
(0,18) niż w UE-15 (0,11). Wśród krajów UE-27 najwyższy wskaźnik osiąga Polska – 
0,52, a najniższy Portugalia – tylko 0,04 (ryc. 6). 

Według badań innych autorów, udział gospodarstw prowadzonych przez młodych 
rolników w okresie od 2003 do 2010 r. zwiększył się w Polsce, Bułgarii, na Węgrzech, 
w Czechach, Słowacji, Słowenii i Włoszech (Eurostat 2008, EC 2012, Claros 2013). 
Średnio dla całej UE-27 obserwowano tylko nieznaczny wzrost, a w zasadzie stagnację. 
Drastyczny spadek udziału młodych rolników wystąpił na Cyprze, w Holandii, Irlandii, 
Belgii i Niemczech (o ponad 40%) (ryc. 7). 

Analiza stanu gospodarstw młodych rolników za lata 2003 i 2007 wykazała, że 
gospodarstwa przez nich prowadzone w stosunku do średniej dla UE-27 charak-
teryzują się wyższymi wskaźnikami, m.in. o 40% wyższą wartością standardowej 
produkcji z gospodarstwa, o 37% większą średnią powierzchnią gruntów rolnych, 
o 26% większymi zasobami pracy. Młodzi rolnicy są również lepiej wykształceni. 
Słabością młodych rolników jest ich brak dostępu do zasobów ziemi rolniczej – 
prawie 70% z nich pracuje w gospodarstwach obszarowo mniejszych, tj. poniżej 
10 ha (Claros 2013). 

Ryc. 5. Ranking krajów UE-27 według procentowego udziału młodych rolników w ogólnej 
liczbie kierowników gospodarstw, 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
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Ryc. 7. Procentowy udział młodych rolników w ogólnej liczbie kierowników gospodarstw 
w krajach UE-27, 2003 i 2010 r. 

Źródło: EC (2012) 

Ryc. 6. Ranking krajów UE-27 według wskaźnika struktury wiekowej w rolnictwie (liczba 
rolników poniżej 35 lat / liczba rolników powyżej 55 lat), 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 
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Wsparcie młodych rolników w Unii Europejskiej 
Główną formę wsparcia młodych rolników w Unii Europejskiej stanowi działanie 112 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007–20131. Wsparcie podejmowania 
działalności przez młodych rolników jest udzielane osobom, które: 
– mają mniej niż 40 lat oraz podejmują po raz pierwszy działalność w gospodarstwie 

rolnym jako kierujący gospodarstwem, 
– posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe, 
– przedkładają plan biznesu dotyczący rozwoju ich działalności rolniczej. 

Wsparcie może być udzielone w formie pojedynczej premii do maksymalnej wyso-
kości 40 000 EUR lub w formie dotowania odsetek, których skapitalizowana wartość 
również nie przekracza 40 000 EUR. 

Wysokość wsparcia dla młodych rolników w poszczególnych krajach UE w okresie 
2007–2013 była zróżnicowana w zależności od rozporządzeń krajowych i kształto-
wała się następująco: na Litwie – 12  500 EUR, w Estonii – 15  000 EUR, w Grecji – 
15 000 EUR, w Bułgarii – do 15 000 EUR, w Luksemburgu – 25 000 EUR, w Szwecji – 
27 800 EUR. W Danii i na Cyprze wysokość ta jest określona w przedziale od minimum 
25 000 do maksimum 40 000 EUR, a w pozostałych krajach określona została górna 
granica wsparcia – do 40 000 EUR. W Polsce w okresie 2004–2006 premia dla młodych 
rolników wynosiła 50 tys. PLN (12  500 EUR), w okresie 2008–2011 – 75 tys.  PLN 
(18 750 EUR), a w ostatnim dodatkowym naborze, tj. w czerwcu 2014 r. – 100 tys. PLN 
(25 000 EUR). 

Młodzi rolnicy w Polsce stanowią największą grupę beneficjentów pomocy 
w ramach działania 112 PROW 2007–2013, liczącą ok. 30 tys. osób. W Rumunii liczba 
ta wynosi 12 tys., w Bułgarii – 4,1 tys., w Finlandii – 3,1 tys., na Węgrzech – 2,6 tys., 
w Czechach – 1,5 tys., a w Słowenii – 1,2 tys. 

W strukturze wydatków budżetu PROW 2007–2013 najwięcej środków na „młodego 
rolnika” przeznaczono w Finlandii – 4,3%, Polsce – 2,9%, Rumunii – 2,9%, Bułgarii – 
2,3% i Słowenii – 2,2%. 

W tabeli 3 zaprezentowano stan realizacji działania 112 w Polsce w przekroju 
województw na dzień 30.04.2014 r. (bez uwzględnienia ostatniego naboru w czerwcu 
2014  r., kiedy to wpłynęły aż 23  434 wnioski, przy czym środków wystarczy dla ok. 
7 tys. beneficjentów). 

Najwięcej decyzji o przyznaniu premii dla młodych rolników wydano w wojewódz-
twach: mazowieckim, wielkopolskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim. 

Premie te trafiły głównie do młodych rolników w wieku 19–25 lat (68%), a więc 
osób, które przejęły gospodarstwa i rozpoczęły ich prowadzenie (ARiMR 2014). 

1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, art. 22, oraz Rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1974/2006, art. 13, 14 i pkt 5.3.1.1.2 załącznika II. 
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Tabela 3. Liczba wydanych decyzji i wartość zrealizowanych płatności w ramach działania 
112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007–2013 w Polsce według 
województw 

Województwo
Liczba wydanych decyzji
za lata 2008, 2009, 2010 

i 2011

Wartość zrealizowanych 
płatności
(mln PLN)

Dolnośląskie 732 50,85

Kujawsko-pomorskie 2 130 144,85

Lubelskie 2 807 192,75

Lubuskie 363 25,70

Łódzkie 1 884 127,90

Małopolskie 571 40,83

Mazowieckie 3 824 259,27

Opolskie 611 43,05

Podkarpackie 651 43,38

Podlaskie 1 992 135,92

Pomorskie 920 64,00

Śląskie 480 33,60

Świętokrzyskie 963 66,85

Warmińsko-mazurskie 1 126 79,10

Wielkopolskie 3 459 238,13

Zachodniopomorskie 647 46,82

Razem 23 160 1 595,00

Źródło: ARiMR (2014); stan na 30.04.2014 r. 

Podsumowanie 

Zaprezentowane wskaźniki i trendy świadczą o bardzo dużym zróżnicowaniu struk-
tury obszarowej gospodarstw, struktury wiekowej rolników oraz zasobów pracy 
w obrębie Unii Europejskiej. Na tym tle rodzi się pytanie, co czeka europejskie rolnic-
two w ciągu najbliższych 20 lat. Czy będzie ono zdominowane przez niewielką liczbę 
dużych gospodarstw towarowych, wysoce zmechanizowanych i prowadzonych przez 
rolników w starszym wieku? Niezależnie od rysujących się trendów, taki scenariusz 
wydaje się mało prawdopodobny. 

Po pierwsze, jak wynika z dokonanej analizy, rolnictwo europejskie nie jest jedno-
lite – 27 krajów UE, odmiennych pod względem wielkości, warunków klimatycznych 
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i topograficznych oraz środowiska społeczno-ekonomicznego, bardzo się różni struk-
turą obszarową, metodami produkcji i wykorzystaniem ziemi (co zresztą stanowi duży 
atut sektora rolniczego Unii). Niejednolitość ta sprawia, że mimo zaobserwowanych 
podobnych tendencji zmian ich efekty w praktyce gospodarczej mogą być bardzo 
różne, np. 10-procentowe zwiększenie się powierzchni średniego gospodarstwa rolni-
czego będzie na Malcie oznaczało realny przyrost powierzchni o 0,10 ha, podczas gdy 
w Czechach – o 9,1 ha. 

Po drugie, istnieją przesłanki, by sądzić, że przedstawione trendy nie będą trwały 
wiecznie. Nawet w USA, gdzie zmiany obszarowe gospodarstw zaszły dalej niż w UE 
(średnia powierzchnia gospodarstwa w USA wynosi 167 ha wobec 14,15 ha w UE), 
wciąż bardzo znaczna liczba gospodarstw pozostaje w niższych grupach obszarowych. 

Po trzecie, polityka interwencyjna UE i polityki narodowe krajów członkow-
skich nakierowane są na wspieranie dywersyfikacji gospodarstw i zróżnicowanego 
ich rozwoju w celu utrzymania żywotności ekonomicznej obszarów wiejskich oraz 
odpowiedniej jakości życia na tych obszarach. Zmiany strukturalne z pewnością 
będą kontynuowane, dlatego dostępne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej muszą 
zapewnić równowagę w rozwoju gospodarczym, społecznym i środowiskowym tere-
nów wiejskich. 

Po czwarte, zaprezentowane wskaźniki statystyczne dotyczące młodych rolników 
powinny skłaniać UE do kontynuacji wspierania ich w ramach WPR przy podejmowa-
niu działalności rolniczej. 
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Plany odnowy miejscowości a jakość życia 
w wybranych gminach województwa małopolskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 

Village renewal plans and the quality of life 
in selected districts of the Małopolskie Voivodeship 
with particular focus on youth 

Zofia Sawicka
Uniwersytet Warszawski 

Streszczenie. Artykuł ma na celu ocenę wkładu realizowanych w Małopolsce programów 
odnowy wsi w podniesienie jakości życia jej mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży. 
W opracowaniu skoncentrowano się na społecznym i środowiskowym wymiarze jakości 
życia, poszukując odpowiedzi na pytania, czy opisane w planach odnowy wsi inwestycje 
w infrastrukturę społeczną będą atrakcyjne dla młodzieży oraz czy plany odnowy wsi 
przyczynią się do ochrony jej przyrodniczego charakteru. Materiał empiryczny stanowi-
ło 26 planów odnowy miejscowości, a także akty prawne opisujące zasady ich tworzenia. 
Pozytywnie należy ocenić projekty modernizacji domów kultury (podejmowane aż w 20 
miejscowościach) oraz rozbudowy terenów sportowych (w 15 miejscowościach), co przy-
czyni się do podniesienia atrakcyjności danego obszaru dla młodzieży. Niepokój nato-
miast budzą inwestycje nominalnie służące odnowie centrów wsi, a często sprowadzające 
się do budowy parkingów czy asfaltowania ścieżek spacerowych. Inwestycje te nie pozwolą 
na utrzymanie wiejskiego charakteru miejscowości, co może mieć negatywny wpływ na 
środowiskowy wymiar jakości życia jej mieszkańców. Stąd wniosek szczegółowy dotyczy 
propozycji wpisania do powstającego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 wymogu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach realizacji programów 
odnowy wsi, co nie znalazło się w poprzednim Programie. 

Słowa kluczowe: odnowa wsi • młodzież • plan odnowy miejscowości • infrastruktura 
społeczna • dziedzictwo przyrodnicze 

Abstract. The paper aims at evaluating the contribution of the village renewal plans 
carried out in Małopolska to the quality of life of the residents, especially young people. 
The study focuses on the social and environmental dimension of the quality of life, trying 
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to answer questions as to whether the planned investments in the social infrastructure 
would be attractive for youth, and whether the renewal plan of a village would contribute 
to the protection of its natural character. The empirical material included 26 village re-
newal plans as well as the legislation describing the rules for their creation. The projects 
aimed at modernisation of cultural centres (taken up in 20 localities) and expansion of 
sports grounds (in 15 localities) should be evaluated positively as this will increase the 
attractiveness of a given area for young people. By contrast, investments in village centre 
renewal, which often come down to the construction of parking lots and the asphaltation 
of trails, give cause for concern. Such investments may result in making villages similar 
to urban areas, which may have a negative impact on the environmental dimension of 
the quality of life of their inhabitants. It is therefore suggested that a requirement to 
protect the natural heritage (which was not included in the previous Rural Development 
Programme) should be added to the new Programme for 2014–2020, extending the “vil-
lage renewal” measure. 

Key words: village renewal • youth • village renewal plan • social infrastructure • natural 
heritage 

Wstęp 

Już w latach sześćdziesiątych XX wieku odnowa wsi była w Austrii, Szwajcarii czy połu-
dniowych Niemczech uznanym instrumentem rozwoju obszarów wiejskich, służącym 
podnoszeniu jakości życia mieszkańców wsi i poprawie jej wizerunku. Podejmowanie 
takich działań oznaczało odejście od patrzenia na wieś wyłącznie przez pryzmat 
rolnictwa (Attenberger 2001). We wzmocnieniu integracji społecznej mieszkańców 
oraz polepszeniu kulturowego i przyrodniczego wizerunku miejscowości dostrzegano 
szansę na powstrzymanie wyludniania się obszarów wiejskich, będącego wynikiem 
malejącego zatrudnienia w rolnictwie przy jednocześnie niewystarczającej liczbie 
miejsc pracy pozarolniczej. Dobre doświadczenia wielu regionów we wdrażaniu tych 
programów uczyniły z nich narzędzie wspierania rozwoju obszarów wiejskich w krajach 
Unii Europejskiej, współfinansowane w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Są 
one realizowane także w Polsce, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013, i będą kontynuowane w nowym okresie programowania 
(MRiRW 2014). 

Celem artykułu jest ocena wkładu realizowanych w Małopolsce programów odnowy 
wsi w podniesienie jakości życia jej mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży. 

W opracowaniu skoncentrowano się na społecznym i środowiskowym wymiarze 
jakości życia, formułując dwa podstawowe pytania badawcze: 
1. Czy opisane w planach odnowy wsi inwestycje w infrastrukturę społeczną mogą być 

atrakcyjne dla młodzieży? 
2. Czy plany odnowy wsi przyczyniają się do ochrony jej przyrodniczego charakteru? 
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Materiał i metody 
Analizie poddano akty prawne określające założenia działań związanych z odnową 
wsi w Polsce oraz 26 planów odnowy miejscowości1, uchwalonych przez rady 
gmin w  latach 2008–2012. Przedmiotowe plany dotyczyły miejscowości: Biadoliny 
Radłowskie, Bogoniowice, Bruśnik, Burzyn, Ciężkowice, Czermna, Dąbrówka Szcze-
panowska, Jamna, Jastrzębia, Karwodrza, Lubaszowa, Lusławice, Łowczów, Ołpiny, 
Polichty, Siedliska, Siemiechów, Swoszowa, Szczepanowice, Szerzyny, Turza, Wesołów, 
Więckowice, Zakliczyn, Zborowice i Żurowa, położonych na obszarze Pogórza 
Ciężkowickiego (wschodnia Małopolska), a należących do dziewięciu gmin zrzeszo-
nych w dwóch lokalnych grupach działania2. Wyniki analizy umożliwiły dokonanie 
krytycznej oceny przeprowadzanych obecnie działań związanych z odnową wsi, a także 
sformułowanie postulatów zmian zapisów w powstającym obecnie Planie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w odpowiednich rozporządzeniach. 

Wyniki i dyskusja 

Plany odnowy miejscowości 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opisującym warunki 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „odnowa i rozwój wsi”, 
podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest stworzenie planu odnowy miejscowości 
(Rozporządzenie 2008). Plan ten (tworzony na lata 2008–2015), poza charakterystyką 
miejscowości i inwentaryzacją jej zasobów, powinien zawierać ocenę mocnych i słabych 
stron miejscowości, opis obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców oraz opis planowanych zadań inwestycyjnych (Rozporządzenie 2008). 
Plany odnowy stanowią więc dobry materiał źródłowy, wskazujący, gdzie lokalna 
społeczność widzi mocne strony swoich miejscowości oraz jak zamierza je rozwijać. 

Przedstawiane w planach projekty są ukierunkowane na poprawę infrastruktury 
technicznej i społecznej oraz na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
miejscowości3. Inwestycje w infrastrukturę techniczną są we wszystkich planach trak-

1 www.bip.pl
2 Są to: Lokalna Grupy Działania (LGD) Dunajec-Biała, zrzeszająca gminy Ciężkowice, Pleśna, 

Zakliczyn i Wojnicz, oraz LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, zrzeszająca gminy 
Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski i Ryglice. Część miejscowości wchodzą-
cych w skład wymienionych LGD to małe miasteczka, jednak zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwalifikują się one do działania „odnowa i rozwój wsi” 
(Rozporządzenie 2008). W związku z tym w artykule dla uproszczenia używa się określenia 
„obszary wiejskie” odnośnie do wszystkich tych miejscowości. 

3 Plany odnowy miejscowości często obejmują też projekty związane z remontem czy budową 
szkół i przedszkoli. Realizacja tego typu inwestycji nie jest jednak możliwa w ramach działania 
„odnowa i rozwój wsi” (Rozporządzenie 2008). Z tego względu nie omówiono ich w niniej-
szym opracowaniu, choć na pewno mają one wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. 
W  niektórych planach można jeszcze wyróżnić grupę inwestycji służących poprawie infra-
struktury turystycznej. 
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towane priorytetowo i mają podobny charakter. Z tego względu w opracowaniu skon-
centrowano się na dwóch pozostałych grupach inwestycji (o charakterze społeczno-
-kulturalnym i środowiskowym), które różnią się w zależności od planu, a jednocześnie 
wydają się ważne z punktu widzenia podnoszenia jakości życia młodzieży. 

We wszystkich 26 planach uznaje się migrację młodzieży do miast lub za granicę 
za słabą stronę lub zagrożenie dla rozwoju miejscowości, co świadczy o koniecz-
ności poprawy jakości życia tej grupy mieszkańców. Jednocześnie we wszystkich 
planach postrzega się potencjał ludzki i przyrodniczy jako mocne strony, na których 
można oprzeć rozwój miejscowości. Odnośnie do potencjału przyrodniczego poja-
wiają się takie sformułowania, jak „wysoka atrakcyjność zasobów przyrodniczych” 
(Ciężkowice), „w małym stopniu zmienione środowisko naturalne” (Swoszowa), 
„walory krajobrazu przyrodniczego” (Szerzyny), „dobre warunki środowiskowe, 
klimatyczne i krajobrazowe” (Pleśna). Identyfikacja walorów przyrodniczych jako 
istotnych dla rozwoju miejscowości wydaje się uzasadniona. Są to tereny pagórko-
wate, położone w rejonie parków krajobrazowych, z zachowanym w dużym stopniu 
tradycyjnym krajobrazem rolniczym. Oceniając natomiast potencjał społeczny, auto-
rzy planów wskazują m.in. na „wzrost aktywności mieszkańców i działalności orga-
nizacji pozarządowych” (Zakliczyn), „zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój 
miejscowości” (Zborowice) czy „otwartość mieszkańców” (Karwodrza) jako na mocne 
strony miejscowości. Przytoczone sformułowania dowodzą, że podniesieniu jakości 
życia na badanych obszarach mogą służyć – poza oczywistymi inwestycjami w infra-
strukturę techniczną – także inwestycje w infrastrukturę społeczną i w utrzymanie 
przyrodniczego charakteru miejscowości. 

Działania ukierunkowane na poprawę infrastruktury społecznej 
Analiza planów odnowy pogórskich miejscowości pozwoliła wyróżnić trzy podstawowe 
grupy inwestycji w infrastrukturę społeczną4, istotne z punktu widzenia młodzieży. 
Pierwsza z nich to budowa lub modernizacja terenów sportowych, druga – budowa lub 
modernizacja domów kultury, a trzecia – stworzenie terenów rekreacyjnych. 

Wśród nich najpopularniejsze okazały się zamierzenia dotyczące domów kultury 
– takie inwestycje zaplanowano w 20 miejscowościach. Pod względem popularności 
niewiele im ustępowały projekty związane z obiektami sportowymi – 15 miejscowości, 
a najrzadziej planowano inwestycje mające na celu zapewnienie rozrywki na świeżym 
powietrzu – 2 miejscowości. 

Obiekty sportowe 
W większości analizowanych planów wskazuje się na brak lub niską jakość miejsc 
umożliwiających aktywne, a jednocześnie zorganizowane spędzanie wolnego czasu. 
Inwestycje w obiekty sportowe są naturalną odpowiedzią na tę potrzebę. W ramach 

4 Plany zawierają także inne propozycje inwestycji w sferę społeczno-kulturalną, takie jak m.in. 
budowa placów zabaw, organizacja konkursów na najładniejsze obejście czy wzmocnienie 
działalności strażackiej orkiestry dętej. Ze względu na ograniczoną atrakcyjność dla młodzieży 
nie zostały objęte analizą. 
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modernizacji obiektów sportowych przewiduje się na ogół ulepszenie lub wymianę 
nawierzchni boiska, drenaż terenu, remont lub stworzenie budynku zaplecza, zada-
szenie trybun, budowę miejsc postojowych, oświetlenie obiektu. W kilku planach 
przewidziano również stworzenie miejsca rekreacyjnego przy boisku. Poza stolikami 
i ławkami planuje się też montaż rusztów do grilla i stojaków na rowery, co wskazuje 
na zamiar dostosowania tej przestrzeni do aktualnych potrzeb mieszkańców. Pewne 
wątpliwości mogą budzić pomysły na poszerzenie oferty modernizowanych obiektów 
sportowych. O ile budowa bieżni (3 plany), boiska do siatkówki (4 plany) i koszykówki 
(1 plan) czy nawet odkrytego basenu (1 plan) wydaje się uzasadniona, o tyle projekto-
wane korty tenisowe (2 plany) mogą nie cieszyć się dużym powodzeniem, biorąc pod 
uwagę koszty nauki i sprzętu w tej dyscyplinie sportu. 

W dwóch planach przewiduje się wykup gruntów w celu zwiększenia wymiarów 
boiska. Może to być sygnał, że gminy zaczynają elastycznie patrzeć na gospodarkę 
gruntami i świadomie kształtować przestrzeń publiczną. Pozytywnie należy też ocenić 
plany związane z podziemnym ułożeniem linii wysokiego napięcia (2 plany), obecnie 
idących nad boiskiem, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i także świadczy 
o długofalowym patrzeniu na kształtowanie przestrzeni. 

Domy kultury 
Dobrze funkcjonujące domy kultury mogą zwiększać żywotność obszarów wiejskich 
i podnosić jakość życia w jego społecznym wymiarze. Należy więc pozytywnie ocenić, 
że aż w 20 badanych planach przewiduje się remont lub stworzenie domu kultury. 
W miejscowościach, gdzie takich miejsc nie było, planuje się przekształcenie pod tę 
funkcję nieużywanych budynków komunalnych czy domów strażaka lub rozbudowę 
świetlic wiejskich. Jeden z projektów mówi też o adaptacji budynku parafialnego na 
wiejski dom kultury (Bogoniowice), co wskazuje na współpracę parafii i władz gminy 
przy działaniach ukierunkowanych na rozwój miejscowości. Podobne współdziałanie 
widać w jeszcze jednym planie, gdzie przewidziano przekształcenie budynku należą-
cego do Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w obiekt 
wielofunkcyjny, który ma stać się „centrum życia społeczno-kulturalnego miejscowo-
ści” (koszt 3 200 000 PLN). Zastanawia jednak, że w tej samej miejscowości planuje 
się także „adaptację budynku komunalnego na cele społeczno-kulturalne (…), gdzie 
łączone będą różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej” (koszt 600 000 PLN) 
(Lubaszowa). W planie nie zawarto uzasadnienia dla funkcjonowania dwóch budyn-
ków o tak zbliżonym przeznaczeniu. 

Przedstawiane w planach zapisy dotyczące działalności domów kultury poka-
zują, że ich autorzy wiedzą, jakich uzasadnień oczekuje się w takich projektach. 
Znajdują się w nich sformułowania typu: „Obiekt zapewni zachowanie i propagowa-
nie zasobów dziedzictwa historycznego, tradycji, kultury i sztuki ludowej” (Biadoliny 
Radłowskie), „[budynek umożliwi] realizowanie własnych aspiracji przez miesz-
kańców” (Burzyn), „rozszerzona zostanie oferta działań społeczno-kulturalnych” 
(Karwodrza). Zapewnienia te tylko w niektórych planach poparte są konkretnymi 
pomysłami. W  pięciu planach nie podano żadnej informacji o działalności, jaka ma 
być prowadzona w wyremontowanym budynku, a w większości przypadków szcze-
gółowy opis planowanych prac remontowych kontrastuje z krótkim i ogólnikowym 
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opisem zajęć, jakie będą się odbywać w tworzonym domu kultury.  Na ogół planuje 
się remont lub stworzenie dużej sali, która ma służyć organizacji widowisk, szkoleń, 
zebrań wiejskich i być miejscem prób dla lokalnych zespołów. Opis widowisk ograni-
czono najczęściej do „przedstawiania jasełek”, a działalność lokalnych zespołów wspo-
mniano tylko w dwóch planach (Jastrzębia, Biadoliny Radłowskie). W jednym planie 
dużą salę nazywa się konferencyjną (a nie widowiskową), a w jej remoncie uwzględnia 
się m.in. montaż klimatyzacji, nie ma jednak informacji o tym, kto i na jaki temat 
miałby konferencje organizować (Więckowice). Modernizacja dużych sal łączona jest 
często z remontem zaplecza kuchennego, co wydaje się uzasadnione, gdyż pozwala 
poszerzyć wachlarz imprez, które mogą być tam organizowane (także w ramach dzia-
łalności gospodarczej). Poza remontem sal widowiskowych, w większości budynków 
planuje się stworzenie przestrzeni do uprawiania sportu. Są to siłownie, stoły do tenisa 
stołowego, stoły bilardowe. Pomysły te należy ocenić pozytywnie – stworzenie takich 
miejsc daje możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, co jest szczególnie istotne 
w miejscowościach, gdzie w szkołach nie ma sal gimnastycznych. Domy kultury mają 
też przyciągać młodzież możliwością korzystania z szybkiego, darmowego Internetu. 
Stanowiska komputerowe mają być utworzone w osobnych salach lub w bibliotekach. 
Nie podważając idei tworzenia stanowisk komputerowych w domach kultury, należy 
jednocześnie zaznaczyć, że przy stale rosnącym udziale gospodarstw domowych 
mających dostęp do Internetu oraz liczby osób korzystających z urządzeń mobilnych5 
taka oferta będzie coraz mniej atrakcyjna. Warto je więc wykorzystywać jako miejsce 
organizowania kursów komputerowych (także na wyższym poziomie zaawansowania, 
dla młodzieży), co przewidziano tylko w jednym planie (Szczepanowice). Większość 
planów natomiast zakłada prowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych 
i gimnastycznych, a także kursów językowych. 

Remontowane domy kultury mają też służyć jako siedziba lokalnych stowarzyszeń. 
Koło gospodyń wiejskich jest sztandarowym przykładem takiej działalności i wydaje 
się, że nie powinno go zabraknąć w żadnej wsi. W miejscowościach, gdzie ono nie funk-
cjonuje, planuje się jego utworzenie. Żaden plan nie zawiera jednak informacji, czym 
takie koło się zajmuje lub miałoby się zajmować. Trudno więc ocenić, na ile jego dzia-
łalność może przyczynić się do poprawy żywotności wsi. W dwóch miejscowościach 
dom kultury ma być też siedzibą lokalnych oddziałów Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych (Biadoliny Radłowskie, Więckowice). 

Wśród pomysłów na działalność remontowanych domów kultury (których opisy 
w większości są do siebie podobne i dość ogólnikowe) znajdują się trzy projekty, które 
zasługują na szczególną uwagę. W jednym z planów zawarto informację, że dom 
kultury jest jednocześnie miejscem, w którym przyjmuje lekarz internista (Biadoliny 
Radłowskie). Planowany remont będzie więc skutkował podniesieniem standardu 
pomieszczeń, w których świadczone są usługi medyczne dla mieszkańców. Jeśli tylko 
na drodze do realizacji takiego pomysłu nie staną przyczyny formalne, to inwesty-
cja taka bez wątpienia przyczyni się do poprawy jakości życia miejscowej ludności. 
Podobny charakter ma projekt obejmujący dostosowanie jednej z sal w domu kultury 
do ćwiczeń rehabilitacyjnych, połączone z zakupem sprzętu i zatrudnieniem rehabi-

5 www.liczby.pl (data dostępu: 12.05.2014) 
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litanta (Burzyn). Jeśli inwestycja zostanie dobrze przeprowadzona i rozpropagowana 
wśród mieszkańców także okolicznych wsi, jej wkład w podniesienie jakości ich życia 
będzie niepodważalny. 

Kolejny pomysł wart odnotowania to dostosowanie pomieszczeń w domu kultury 
do nocowania i stołowania pielgrzymów przybywających do sanktuarium maryjnego 
(Czeremna). Działalność ta może przynosić dochód, a jednocześnie ożywiać to miejsce. 
Nasuwa się też pytanie, dlaczego w żadnym innym planie nie uwzględniono prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez dom kultury, co jest nie tylko dopuszczone 
prawnie, ale także szeroko stosowane w praktyce (chociażby wynajem sal na wesela). 

Rozrywka na świeżym powietrzu 
W analizowanych planach znajdują się dwa projekty, których realizacja może zwięk-
szyć atrakcyjność miejscowości w odbiorze młodzieży. Jest to budowa ścieżki zręczno-
ściowej w Jamnej (w planie nie ma jej dokładnego opisu) oraz budowa parku rozrywki 
w Ciężkowicach. Ma on się składać ze skateparku, parku linowego, ściany wspinaczko-
wej, plażowiska i łowiska pstrąga nad rzeką Białą. 

Działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa przyrodniczego 
Drugim obszarem działań (poza inwestycjami w infrastrukturę społeczną), który może 
mieć istotne znaczenie dla poprawy jakości życia na wsi, jest inwestowanie w ochronę 
jej dziedzictwa przyrodniczego. W analizowanych planach można wyróżnić cztery 
grupy inwestycji, których realizacja będzie miała wpływ na przyrodniczy charakter 
miejscowości. Jest to tworzenie miejsc parkingowych, betonowanie ciągów pieszych, 
urządzanie zieleni oraz budowa wież widokowych. 

Parkingi 
W planach odnowy pogórskich miejscowości najczęściej spotykaną inwestycją, 
która może zmieniać przyrodniczy charakter miejscowości, jest budowa parkin-
gów. Tworzenie miejsc parkingowych często uznaje się za priorytetową inwestycję. 
Z punktu widzenia ingerencji w przyrodniczy charakter miejscowości należy negatyw-
nie ocenić proponowane lokalizacje. I tak, w siedmiu planach odnowy miejscowości 
budowa parkingu jest pierwszym, a często jedynym elementem rewitalizacji centrum 
wsi. Miejsca parkingowe mają powstać na centralnym placu lub innym obszarze, który 
jest przez autorów planów określany jako „centralny punkt miejscowości”. W uzasad-
nieniu rozbudowy parkingu w najbardziej atrakcyjnym punkcie miejscowości czytamy, 
że „ma to kluczowe znaczenie dla ożywienia życia społecznego (…) i poprawy wize-
runku centrum miejscowości” (Zborowice) oraz że „projekt ma tak poprawić wygląd 
rynku (…), aby zachować dziedzictwo materialne i tradycję przodków” (Ciężkowice). 
Zastanawia też, że w dwóch planach odnowy miejscowości jako jedyne działanie 
mające służyć promocji jej walorów turystycznych wymieniono właśnie budowę 
parkingu w centrum wsi (Siemiechów, Polichty). Dyskusyjne może być również 
przeznaczanie pod miejsca parkingowe gruntów odzyskanych w wyniku wyburzenia 
starego budynku użyteczności publicznej (np. szkoły – Lubaszowa). Zabudowania te 
były na ogół zlokalizowane w centrach miejscowości, można by tu więc proponować 
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inne sposoby zagospodarowania, które w większym stopniu odpowiadałyby przyrod-
niczemu charakterowi obszarów wiejskich. Budowa betonowych miejsc postojowych 
w centralnych punktach miejscowości może powodować ich wizerunkowe upodob-
nienie się do przestrzeni zurbanizowanych i negować tym samym zasadę zachowania 
kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa obszarów wiejskich. 

Priorytetowe traktowanie budowy parkingów wynika z wielu uwarunkowań 
(samochód jako nośnik prestiżu, problemy z transportem publicznym na obszarach 
wiejskich, niechęć do wysiłku fizycznego), których omówienie wykracza poza ramy 
tego opracowania. Nie chcąc w tym miejscu negować potrzeby tworzenia parkingów 
w  ogóle, można postulować ich lokalizowanie poza centrum miejscowości. I tak, 
w kilku planach proponuje się stworzenie bądź rozbudowę parkingu przy domu kultury, 
kościele czy boisku sportowym (Siedliska, Łowczów, Szerzyny, Żurowa). Obiekty te nie 
leżą w „sercu” miejscowości, a jednocześnie funkcja, jaką pełnią, uzasadnia tworzenie 
miejsc postojowych w ich sąsiedztwie. W trzech miejscowościach, w ramach planowa-
nych inwestycji (modernizacja obiektów użyteczności publicznej lub odnowa centrum 
wsi), przewiduje się remont parkingu, ale nie jego rozbudowę (Jamna, Lusławice, 
Bogoniowice), co może wynikać z chęci oszczędnego gospodarowania przestrzenią 
w centrum miejscowości. 

Betonowanie ścieżek 
We wszystkich analizowanych planach przewiduje się budowę chodników przy głów-
nych drogach jezdnych, idących przez centrum miejscowości. Taka inwestycja jest 
uzasadniona ze względu na bezpieczeństwo pieszych i w związku z tym nie powinna być 
podważana. Dyskusyjne wydaje się natomiast betonowanie (asfaltowanie, wykładanie 
kostką brukową) ścieżek rekreacyjnych. Są to alejki w parkach (podworskich), odcinki 
szlaków turystycznych, utarte ścieżki spacerowe mieszkańców, wiodące np. nad rzekę 
(Lubaszowa, Turza, Biadoliny Radłowskie, Czermna, Swoszowa). Zastrzeżenia budzi 
utwardzanie ich betonem, a nie żwirem, co pozwalałoby w większym stopniu utrzymać 
wiejski charakter miejscowości. Znamienne, że często autorzy planów nazywają taką 
ścieżkę „deptakiem”, co jest określeniem charakterystycznym dla miast i może suge-
rować próbę urządzenia przestrzeni na wzór ośrodków miejskich, szczególnie że inwe-
stycja ta często idzie w parze z rozbudową parkingów. W jednym z planów (Biadoliny 
Radłowskie) proponuje się też wyasfaltowanie trzech kilometrów drogi turystycznej, 
argumentując, że „(…) w istotny sposób zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz wzbogaci ofertę turystyczną gminy. Droga przebiega przez tereny atrakcyjne 
turystycznie, obfitujące w lasy z licznymi gospodarstwami agroturystycznymi. Jest to 
tradycyjne miejsce rekreacji mieszkańców aglomeracji tarnowskiej”. Takie uzasadnie-
nie budzi obiekcje, gdyż turyści korzystający z oferty agroturystycznej, a będący miesz-
kańcami dużych miast, poszukują raczej tradycyjnego krajobrazu wiejskiego. 

Urządzanie zieleni 
W dwunastu planach odnowy miejscowości przewiduje się urządzanie terenów zielo-
nych. Zapis taki może być wyrazem dbałości o utrzymanie przyrodniczego dziedzictwa 
na obszarach wiejskich, choć dopiero sposób wykonania takiej inwestycji potwierdzi, 
czy przyczyniła się ona do zachowania wiejskiego charakteru miejscowości. Działania 
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związane z zagospodarowaniem terenów zielonych nie zostały w planach dokładnie 
omówione, na ogół są tam tylko wzmiankowane w formie haseł: „zagospodarowanie 
zieleni i wykonanie nowych nasadzeń” (Lubaszowa), „urządzenie terenów zielonych” 
(Ołpiny, Szerzyny), „rewitalizacja terenów zielonych” (Żurowa), „uporządkowanie tere-
nów zielonych” (Łowczów, Więckowice) czy po prostu „zieleń” (Wesołów). Działania te 
są elementami większych przedsięwzięć polegających na odnowie centrum wsi, zago-
spodarowaniu terenów po wyburzonym budynku szkolnym lub rewitalizacji otoczenia 
remontowanego budynku (świetlicy wiejskiej, domu strażaka i in.). W trzech planach 
(Siedliska, Burzyn, Karwodrza) urządzanie i porządkowanie terenów zielonych jest 
ujęte jako osobne zadanie. Przytoczone uzasadnienie (pozytywna zmiana wizerunku 
miejscowości) i określenie zakresu prac są jednak na tyle ogólne, że nie dają wyobra-
żenia o efekcie podejmowanych działań, trudno zatem ocenić ich wkład w zachowanie 
dziedzictwa przyrodniczego danej miejscowości. 

W jednym z analizowanych planów szeroko omówiono projekt zagospodarowania 
niezabudowanego terenu należącego do tamtejszej parafii (Turza). Planuje się tam 
utworzenie parku z placem spotkań dla mieszkańców i turystów. Choć także tutaj 
alejki parkowe mają być wysadzone kostką brukową, koncepcja jako całość przyczynia 
się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego wsi i poprawy jakości życia jej miesz-
kańców. 

Wieże widokowe 
W czterech miejscowościach zaplanowano budowę wież widokowych (Dąbrówka 
Szczepanowska, Bruśnik, Czermna, Turza). Pagórkowaty teren w połączeniu z dość 
dobrze zachowanym krajobrazem rolniczym i malowniczymi dolinami rzek uzasad-
nia tworzenie punktów, a może nawet wież widokowych. Ze względu jednak na silną 
ingerencję w krajobraz, jaką niesie ze sobą taka inwestycja, a także na podobieństwo 
krajobrazowe badanych miejscowości i ich bliskość przestrzenną wydaje się, że na cały 
obszar obu lokalnych grup działania wystarczyłaby jedna wieża widokowa. W pozosta-
łych miejscach należałoby wyznaczyć punkty widokowe na wzniesieniach. 

Wnioski 

Z przeprowadzonych badań wynika, że opisane w planach odnowy miejscowo-
ści inwestycje w modernizację domów kultury i tworzenie zaplecza sportowego 
powinny skutkować poprawą jakości życia młodzieży. Można tu sformułować jedynie 
kilka uwag szczegółowych odnośnie do działalności domów kultury. Ich oferta jest 
bardziej skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej (koła zainteresowań) niż do osób 
w wieku studenckim. Ponadto duża część opisanych działań ma charakter okazjo-
nalny (przedstawienia z okazji świąt, imprezy dożynkowe itp.) przy stosunkowo 
skromnej ofercie form codziennego spędzania czasu dla młodzieży (głównie jest to 
siłownia i sala z dostępem do Internetu). Zasadne byłoby więc rozszerzenie działal-
ności w modernizowanych domach kultury pod tym kątem. Można w nich np. organi-
zować dyskoteki czy prowadzić sklepokawiarnie, sprzedając lokalne produkty rolne. 
Należałoby tu skorzystać z dobrych praktyk innych krajów mających doświadczenie 
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w realizacji projektów odnowy wsi, a także przeprowadzić kalkulację opłacalności 
takich przedsięwzięć. 

Jak pokazują wyniki, istniejące plany odnowy nie mogą zapewnić skutecznej 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego żadnej z 26 wsi uwzględnionych w analizie. 
Nacisk na budowę parkingów i betonowanie ścieżek pozwala sądzić, że autorom 
planów nie zależało na utrzymaniu wiejskiej specyfiki ich miejscowości. Choć często 
mowa jest o urządzaniu zieleni, to jeśli idzie ono w parze z betonowaniem centralnych 
placów czy ścieżek dla pieszych, całość miejscowości może stracić swój wiejski charak-
ter. Można tu wskazać na kilka możliwych przyczyn takiego podejścia. Na pewno 
brakuje w Polsce aktów prawnych chroniących krajobraz „pospolity”. Obecne prawo 
przewiduje formy ochrony powierzchniowej (parki narodowe, krajobrazowe itp.) oraz 
ochronę poszczególnych elementów krajobrazu (krzyże, kapliczki, aleje). Przepisy te 
nie dają podstaw do ochrony krajobrazu wyłącznie ze względu na jego tradycyjnie wiej-
ski charakter. Pomocne mogłoby tu być wprowadzenie w życie zapisów Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej, ratyfikowanej przez Polskę już w 2004 r., gdzie krajobraz 
jako taki uznany został za „podstawowy komponent europejskiego dziedzictwa przy-
rodniczego” (Worobiec 2011). Także postulowana przez wiele środowisk zmiana prze-
pisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m.in. wprowadzenie 
obowiązku tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego) mogłaby stworzyć 
lepsze podstawy do ochrony dziedzictwa przyrodniczego wsi6. Należy zaznaczyć, że 
również przepisy definiujące założenia i sposoby finansowania programów odnowy 
wsi nie akcentują dostatecznie tego wymiaru. Choć artykuł 52 unijnego rozporządze-
nia określającego formy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Rozporządzenie 2005) 
mówi wprost, że celem odnowy wsi jest m.in. odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa 
przyrodniczego, w polskim PROW na lata 2007–2013 jest mowa tylko o dziedzictwie 
kulturowym i specyfice obszarów wiejskich (MRiRW 2007). Samorządowcy i inni lide-
rzy lokalnych społeczności, zaangażowani w tworzenie planów odnowy miejscowości, 
mogą więc automatycznie pomijać aspekt przyrodniczy przy planowaniu inwestycji. 
Rozporządzenie odnoszące się do działania „odnowa i rozwój wsi” także nie stwarza 
odpowiedniej motywacji do podejmowania inicjatyw służących ochronie dziedzictwa 
przyrodniczego. W części poświęconej rodzajowi kosztów, które mogą być refundo-
wane, mowa jest m.in. o budowie placów parkingowych jako inwestycji, która ma pozy-
tywnie wpłynąć na „kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokoje-
nia potrzeb mieszkańców” (Rozporządzenie 2008). Można więc sformułować postulat, 
aby w tworzonym obecnie Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
rozszerzyć zapisy dotyczące celów odnowy wsi o zachowanie dziedzictwa przyrodni-
czego, a w nowym rozporządzeniu nie sugerować inwestycji, które nadają wiejskiemu 
krajobrazowi cech charakterystycznych dla terenów zurbanizowanych. 

Szeroki wachlarz opisanych inwestycji w infrastrukturę społeczną i w przyrodni-
czy wizerunek miejscowości pokazuje, jak istotny wpływ mogą mieć przeprowadzane 

6 Zgłoszona przez Prezydenta RP tzw. ustawa krajobrazowa zawiera wiele elementów ograni-
czających swobodne gospodarowanie przestrzenią, ale raczej nie będzie w tej postaci przyjęta 
przez Sejm. (Zob.: Ustawa krajobrazowa może utrudniać inwestycje, „Rzeczpospolita”, nr 250, 
25.10.2013). 
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Plany odnowy miejscowości a jakość życia w wybranych gminach województwa małopolskiego...

programy odnowy wsi na jakość życia jej mieszkańców. Konieczne wydaje się jednak 
odpowiednie stworzenie podstaw prawnych, aby – szczególnie w wymiarze środowi-
skowym – wpływ ten był jednoznacznie pozytywny. 

Bibliografia 
Attenberger J. (2001), Daten zur Geschichte der Ländlichen Entwicklung in Bayern. Fachbeiträge 

zur Dorferneuerung und Flurbereinigung, Ländliche Entwicklung in Bayern, Berichte Heft 
76, S. 85–87. 

MRiRW (2007), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Warszawa, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

MRiRW (2014), Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (Informacja 
dotycząca wersji z 7 kwietnia 2014). Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Dz. U. 
Nr 38, poz. 220, s. 2335–2341. (Rozporządzenie 2008) 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r., s. 1. (Rozporządzenie 2005) 

Worobiec K. (2011), [bez tytułu] Materiał do debaty: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kultu-
rowego a rozwój cywilizacyjny. Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogac-
twem Polski. Biuletyn Forum Debaty Publicznej, nr 3, kwiecień 2011. Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 15.09.2014





Wskazówki dla autorów

Na łamach czasopisma Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small 
Agricultural Holdings zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Wszystkie prace są 
recenzowane. 

Prace proponowane do druku należy przesyłać na adres sekretarza redakcji czaso-
pisma (e-mail: rutyran@cyf-kr.edu.pl). 

Sposób przygotowania prac 

1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 
20 stron formatu A-4. 

2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu TNR (Times New 
Roman) 12 pkt, 1,5 odstępu między wierszami; dopuszcza się stosowanie wyróż-
nień w tekście, np. kursywy i pogrubień tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów 
i zdań. 

3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 × 19,5 cm); pre-
ferowane wykresy dwuwymiarowe. Tabele i ilustracje powinny być ponumerowane 
zgodnie z kolejnością ich występowania w tekście. 

4. Układ pracy:
• Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim (lub angielskim i polskim, jeże-

li cała praca jest napisana w języku angielskim); to samo dotyczy streszczenia 
i słów kluczowych.

• Imię i nazwisko autora (-ów) oraz nazwa macierzystej instytucji. 
• Adres do korespondencji – pocztowy i internetowy, umieszczony u dołu pierw-

szej strony. 
• Streszczenie pracy (około 2000 znaków). 
• Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszuki-

waniu. 
• Abstract (około 2000 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i Key words jako 

tłumaczenie słów kluczowych. 
• Tekst główny powinien być podzielony na rozdziały (opatrzone tytułami): „Wstęp”; 

„Materiał i metody”; „Wyniki i dyskusja”; „Wnioski” (lub „Podsumowanie”); 
„Bibliografia”; ewentualnie podziękowania lub informacje o sponsorze. 



64

PDGR – PSAH

Wskazówki dla autorów

• Bibliografia – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych au-
torów należy podać w nawiasie nazwisko (-a) i rok, w układzie chronologicz-
nym, np.: (Kowalski 2009, Kowalski i Macieja 2009, Person i in. 2012), lub pisać: 
zdaniem Kowalskiego (2009); przy zamieszczaniu cytatu należy podać numer 
strony, np. (Kowalski 2009, s. 52). 

• Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następują-
cy sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania (gdy z dane-
go roku pochodzi więcej prac tego samego autora, po roku należy dodać ozna-
czenie literowe poszczególnych pozycji: a, b, c itd.); tytuł pracy; nazwa miejsca 
wydania i wydawnictwa lub tytuł czasopisma wraz z numerem tomu, zeszytu 
i numerami stron, np.: 

Buchenrieder G., Fritsch J., Wegner S., Curtiss J., Gomez y Paloma S. (2009), 
Semi-subsistence farm households and the non-farm rural economy: 
Perspectives and challenges. 111th EAAE-IAAE Seminar „Small farms: 
Decline or persistence”. University of Kent, Canterbury, UK, 26–27.06.2009. 

Fedyszak-Radziejowska B. (2000), Społeczność lokalna a rozwój przedsiębior-
czości, [w:] M. Kłodziński, A. Rosner, red., Rozwój przedsiębiorczości na te-
renach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. Warszawa, IRWiR 
PAN, s. 153–174. 

Swinnen J.F.M. (2009), Reforms, globalization, and endogenous agricultural 
structures. Agricultural Economics, vol. 40(S), s. 719–732. 

Zegar J.S. (2009), Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierw-
szej dekady XXI wieku. Warszawa, IERiGŻ-PIB. 

5. Tytuły i treść tabel, a także podpisy rysunków i legendy należy podać w języku teks-
tu głównego, a numery tabel i rysunków zapisać cyframi arabskimi. 

6. Jednostki – obowiązuje międzynarodowy układ SI. 

Przebieg procesu wydawniczego 

1. Autor przesyła tekst pracy w wersji elektronicznej. 

2. Każda praca jest recenzowana przez specjalistę w danej dziedzinie. Powiadomienie 
o przyjęciu pracy do druku zostanie przesłane na adres do korespondencji. 

3. Autor jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana ani 
nie jest przewidziana do publikacji w innym czasopiśmie, a po przyjęciu do druku 
nie będzie publikowana gdzie indziej w niezmienionej formie bez pisemnej zgody 
wydawcy. 

4. Autor pracy przyjętej do druku jest zobowiązany przenieść swe prawa autorskie na 
wydawcę. 

5. Odpowiedzialność za uzyskanie zgody na wykorzystanie wszelkich materiałów ob-
jętych prawami autorskimi spoczywa na autorze pracy. 



Wskazówki dla autorów 65

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2014 

6. Końcową wersję pracy należy dostarczyć w wersji elektronicznej. Część główną 
publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz bibliografię) należy zapi-
sać w  jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w od-
dzielnych plikach. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być 
opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w pro-
gramach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, CorelDraw, 
Photoshop itp.), fotografie należy przygotować w formatach JPG, TIFF lub BMP; 
minimalna rozdzielczość fotografii wynosi 300 dpi. Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień mery-
torycznych uzgodnionych z autorem. 

7. Artykuł do korekty autorskiej zostanie wysłany na adres do korespondencji i powi-
nien zostać odesłany w ciągu 2 dni od otrzymania. Ewentualne zmiany w tekście 
należy ograniczyć do poprawienia błędów faktograficznych i literowych. 





Instructions to authors

The journal Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural 
Holdings features original scientific articles. The submissions are subject to peer review.

The articles should be submitted to the address of the Associate Editor (e-mail: 
rutyran@cyf-kr.edu.pl). 

Preparation of the manuscript 

1. Length and style: manuscripts should not exceed 20 pages (A-4 format), including 
tables and illustrations. The text must be typed in a 12-point font (Times New 
Roman), double-spaced with wide margins; italics and bold type may be used, un-
derlining should be avoided. 

2. Tables and illustrations: these should not be larger than 12.5 × 19.5 cm (B-5 for-
mat); diagrams preferably two-dimensional. Tables and illustrations should be 
numbered in the order in which they appear in the text. 

3. Layout: 
• Title: an informative and concise name of the paper. 
• Authors: full names and affiliation of all authors should be provided. The corre-

sponding author must be identified by e-mail and full postal address at the foot 
of the first page. 

• Abstract: a short summary (about 2000 words) of the study, containing basic 
information on its objective, methods, results and major conclusions.

• Key words: up to 6 words or phrases referring to the main topics of the paper.
• Main body: the text should be divided into sections (each with a separate 

heading): “Introduction”; “Material and methods”; “Results and discussion”; 
“Conclusions”; “References”; acknowledgements (optional). 

• References: citations in the text should be by author and year, in chronological 
order, e.g. (Kowal 2009, Kowal and Nowak 2009, Person et al. 2012). Cited pub-
lications will be listed alphabetically at the end of the paper according to the 
following pattern: 

Buchenrieder G., Fritsch J., Wegner S., Curtiss J., Gomez y Paloma S. (2009), 
Semi-subsistence farm households and the non-farm rural economy: 
Perspectives and challenges. 111th EAAE-IAAE Seminar “Small farms: 
Decline or persistence”. University of Kent, Canterbury, UK, 26–27.06.2009. 



68

PDGR – PSAH

Instructions to authors

Swinnen J.F.M. (2007), The dynamics of vertical coordination in agri-food sup-
ply chains in transition countries, [in:] J.F.M. Swinnen, ed., Global supply 
chains, standards and the poor. Oxon, CABI, pp. 42–58.

Swinnen J.F.M. (2009), Reforms, globalization, and endogenous agricultural 
structures. Agricultural Economics, vol. 40(S), pp. 719–732. 

Vorley B., Fearne A., Ray D. (2007), Regoverning markets. A place for small-scale 
producers in modern agrifood chains. Aldershot, Gover Publishing.

4. Polish authors are required to submit the Polish version of the title, abstract, and 
key words. 

5. Units: the SI system should be used throughout the paper. 

Publishing process 

1. Authors should submit their manuscripts in electronic form. 
2. Each paper will be reviewed by a specialist in the field. The corresponding author 

will be notified of the acceptance for publication. 
3. Authors are obliged to formally declare that the paper has not been published be-

fore; it is not being considered for publication elsewhere; and, if accepted, it will 
not be published elsewhere in the same form without the written permission of the 
editor. 

4. All authors will sign the “Transfer of copyright” agreement before the paper can be 
published. 

5. Responsibility for obtaining permission from the copyright holder to reproduce 
any copyright-protected material rests with the authors. 

6. Final version of the manuscript should be sent in electronic form. Tables and illus-
trations should be put in separate files; graphics should preferably be created by 
means of Excel, CorelDraw, Photoshop or suchlike; source files are also necessary; 
photos in JPG, TIFF or BMP formats, minimum resolution 300 dpi. The publisher 
reserves the right to make cuts and corrections to the text. 

7. Proofs will be sent to the corresponding author. It is expected that they are re-
turned within 48 hours of receipt. Alterations to the text should be limited to fac-
tual or typesetting errors. 


