
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
Problems of Small Agricultural Holdings

3 · 2015

Współpraca · Collaboration
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie



Rada Naukowa / Scientific Board 
Janusz Żmija – Przewodniczący / Chair, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Polska)
Cecilia Alexandri, Institute of Agricultural Economics, Bucharest (Romania)
Peter Bielik, Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Polska)
Thimoty Koehnen, University of Tràs-os-Montes and Alto Douro, Vila Real (Portugal)
József Kozari, Szent Istvan University, Gödöllö (Hungary)
Siergiej Kvasha, National University of Life and Environmental Sciences, Kiev (Ukraine) 
Karel Němejc, Czech University of Life Sciences, Prague (Czech Republic)
Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa (Polska)
Czesław Siekierski, European Parliament
Stanisław Urban, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)
Francesco Vanni, National Institute of Agricultural Economics, Rome (Italy)
Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa (Polska)

Zespół Redakcyjny / Editorial Board 
Jerzy Cieślik − Redaktor Naukowy / Scientific Editor, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ewa Tyran − Sekretarz Redakcji / Associate Editor, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Jarosław Bomba, Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział Kraków
Józef Kania, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Tomasz Wojewodzic, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Redaktorzy Tematyczni / Topic Editors 
Mariusz Dacko − Ochrona środowiska rolniczego i zrównoważony rozwój / Agricultural environment pro-
tection and sustainable development, Barbara Kiełbasa − Doradztwo i integracja gospodarcza / Extension 
and economic integration, Edyta Molik − Produkcja zwierzęca / Animal production, Arkadiusz Niedziółka 
− Przedsiębiorczość i agroturystyka / Entrepreneurship and agritourism, Robert Witkowicz − Produkcja roś-
linna / Plant production, Tomasz Wojewodzic − Ekonomika i organizacja rolnictwa / Agricultural economics 
and organisation, Dariusz Żmija – WPR i rozwój obszarów wiejskich UE / CAP and EU rural development 

Redaktor Statystyczny / Statistics Editor 
Karol Kukuła 

Redaktorzy Językowi / Language Editors 
Michelle Atallah (jęz. ang. / English), Lidia Klin (jęz. pol. / Polish) 

Opracowanie redakcyjne, korekta, skład i łamanie / Copy-editing, proof-reading, DTP 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / Publishing House of the University 
of Agriculture in Krakow

Zeszyt zawiera prace recenzowane. / The issue contains peer-reviewed papers.

Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2015 
Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, Krakow 2015 
Copyright © Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, Kraków 2015 
European Research Centre for Small Agricultural Holdings, Krakow 2015 

ISSN 2300-0902 

Redaktor Naczelny Wydawnictwa / Editor-in-Chief – Józef Bieniek
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Publishing House of the University of Agriculture in Krakow 
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46 
E-mail: wydawnictwo@ur.krakow.pl
https://wydawnictwo.ur.krakow.pl

E-mail: smallfarms@ur.krakow.pl 
www.pdgr.ur.krakow.pl

Ark. wyd. 7,5. Ark. druk. 6,5. Nakład 400 egz.
Editor sheets 7.5. Printing sheets 6.5. Issue 400 copies 

mailto:wydawnictwo@ur.krakow.pl
https://wydawnictwo.ur.krakow.pl
mailto:smallfarms@ur.krakow.pl
www.pdgr.ur.krakow.pl


Spis treści

Irena Augustyńska-Grzymek, Joanna Pawłowska-Tyszko
Dochody rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych w regionie 
Wielkopolska i Śląsk  ................................................................................................  5
The incomes of families from economically weak farms in the Wielkopolska 
and Śląsk region

Kazimierz Klima
The impact of agritourism on the land-use pattern of small farms operating 
in the Beskidy Mountains ........................................................................................  27
Wpływ agroturystyki na strukturę użytkowania ziemi w małych gospodarstwach 
rolnych funkcjonujących na terenie Beskidów 

Wioletta Knapik, Jacek Puchała, Barbara Kiełbasa
LGD „Blisko Krakowa” jako forma przedsiębiorczości i jej społeczne znaczenie dla 
rozwoju obszarów wiejskich .....................................................................................  35
The LAG “Blisko Krakowa” as a form of entrepreneurship, and its social significance 
for the development of rural areas 

Karol Król, Dawid Bedla
Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowych 
gospodarstw agroturystycznych  ..............................................................................  53
An assessment of the use of responsive web-design technology in projects of 
agritourism websites 

Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz
Proces wspierania pozycji młodego rolnika w polskim rolnictwie  ..........................  67
The process of supporting young farmers in Polish agriculture 

Zofia Sawicka
Utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. Doświadczenia Bawarii z lat 1945–2005  83
Maintaining the vitality of rural areas: Bavaria’s experience of the years 1945–2005 

Wskazówki dla autorów .................................................................................................  95
Instructions to authors ..................................................................................................  99





Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 3 • 2015, 5–26

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 3 • 2015, 5–26

Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa; 
e-mail: Joanna.Pawlowska-Tyszko@ierigz.waw.pl

Dochody rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw 
rolnych w regionie Wielkopolska i Śląsk 

The incomes of families from economically weak farms 
in the Wielkopolska and Śląsk region

Irena Augustyńska-Grzymek, Joanna Pawłowska-Tyszko 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie 

Streszczenie. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się regionalnemu zróżni-
cowaniu dochodów rodzin rolników. Na szczególne zainteresowanie zasługują rodziny, 
które z powodu niewystarczających dochodów z gospodarstwa rolnego muszą uzupeł-
niać je z innych źródeł. Celem badań była ocena sytuacji dochodowej rodzin ze słabych 
ekonomicznie (tzn. o wielkości 2–8 ESU) gospodarstw z regionu Wielkopolska i Śląsk 
w latach 2010–2012 na tle lat 2005–2009 oraz określenie głównych przyczyn zmian tej 
sytuacji. Dla lat 2005–2009 zgromadzono dane rzeczywiste, a dla lat 2010–2012 wyko-
nano rachunek symulacyjny. Wykorzystano dane pochodzące z  Polskiego FADN oraz 
z ankiet IERiGŻ-PIB o dochodach spoza gospodarstwa rolnego rodzin rolników. Próbę 
badawczą dobrano w sposób celowy: stanowiły ją rodziny z 91 gospodarstw indywidu-
alnych położonych w regionie Wielkopolska i Śląsk (będącym jednym z czterech wyod-
rębnionych dla Polski regionów rolniczych FADN). Wybór podyktowany był m.in. tym, 
że średnio w latach 2005–2009 wśród pogrupowanych regionalnie rodzin z więcej niż 
jednym źródłem dochodu rodziny z  tego regionu wyróżniały się największym udzia-
łem dochodu spoza gospodarstwa w  dochodzie ogółem rodziny rolnika (62,0%) oraz 
największym udziałem rodzin z ujemnym dochodem z gospodarstwa rolnego (9,9%). 
Przy opisie rezultatów badań posłużono się m.in. analizą porównawczą. Ocenia się, że 
średnio w latach 2010–2012 dochód z gospodarstwa rolnego badanych rodzin wynosił 
12 338 zł i był wyższy o 12,6% niż średnio w okresie 2005–2009, a dochód spoza go-
spodarstwa wynosił 22 424 zł i przekraczał ten z wcześniejszego okresu o 25,6%. W obu 
okresach co najmniej 66% dochodu pozarolniczego stanowił dochód z pracy najemnej 
członków rodzin, a  ponad 17% – dochód z  rent i  emerytur. Obliczenia uwidoczniają 
zatem, że rodziny te nastawiają się głównie na pozyskiwanie dodatkowych środków 
pieniężnych spoza gospodarstwa i  na ogół nie rozwijają działalności rolniczej, gdyż 
zbyt niskie dochody z tej ostatniej już od dawna nie zapewniają prawidłowego funkcjo-
nowania gospodarstw ani nie zaspokajają potrzeb życiowych ich posiadaczy. Wskazuje 
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na to m.in. fakt, że średnio w latach 2005–2009 tylko w 7,7% tych gospodarstw był od-
twarzany majątek trwały. Z biegiem lat część badanych rodzin z pewnością zrezygnuje 
z prowadzenia gospodarstw rolnych, a część oprócz gospodarstwa rolnego nadal będzie 
miała inne, alternatywne źródła dochodu. 

Słowa kluczowe: dochód z gospodarstwa rolnego • dochód spoza gospodarstwa • gospo-
darstwa słabe ekonomicznie • regiony rolnicze FADN 

Abstract. In recent years, a lot of attention has been given to the regional diversification 
in the incomes of farmers’ families. The families that do not earn sufficient income from 
farming, and thus are forced to obtain off-farm income, deserve special consideration. 
The present study, therefore, was aimed at investigating the income situation of econom-
ically weak farms (economic size 2–8 ESU) from the Wielkopolska and Śląsk region in the 
period 2010–2012 against a background of the period 2005–2009, and identifying the main 
causes of the changes in this situation. Real data were used for the years 2005–2009, and 
estimated data, for 2010–2012. The research was based on the data from the Polish FADN 
and a survey on the off-farm incomes of farmers’ families, performed by the IAFE-NRI. 
The research sample was selected on purpose: it consisted of 91 families from private 
farms located in the Wielkopolska and Śląsk region (being one of the four FADN agricul-
tural regions in Poland), where farmers’ families – among the regionally grouped families 
with more than one source of income – in 2005–2009 on average, were characterised 
by the highest proportion of off-farm income in the total income of a  farmer’s family 
(62.0%), and where the proportion of families with a negative income from the farm was 
largest (9.9%). The method used in describing the results was, among others, comparative 
analysis. It was estimated that the income from farming of the families in question, in 
2010–2012 on average, amounted to 12 338 PLN and was 12.6% higher than the average 
for the period 2005–2009, while the off-farm income amounted to 22 424 PLN, and was 
increased by 25.6%. In both periods, the income from the hired work of family members 
accounted for at least 66% of the off-farm income, and the income from pensions, for 
more than 17%. As shown by the calculations, these families focus mainly on obtaining 
additional financial means from outside of the farm, and generally do not develop agricul-
tural activity because the insufficient income from farming does not ensure proper func-
tioning of the farms or satisfy the vital needs of their owners, as suggested by the fact that 
only 7.7% of the farms, in 2005–2009 on average, reproduced fixed assets. Over the years, 
some of these families will certainly withdraw from agricultural activity, and some, apart 
from their farms, will continue to have other alternative sources of income. 

Keywords: income from farm • off-farm income • economically weak farms • FADN ag-
ricultural regions 

Wstęp 

Wejście Polski do Unii Europejskiej oznaczało konieczność gromadzenia w  indy-
widualnych gospodarstwach rolnych danych rachunkowości rolnej w  ramach obli-
gatoryjnego dla każdego z  krajów Unii systemu FADN1. Dane te prezentowane są 

1 FADN – Farm Accountancy Data Network (pol. Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych). 
W Polsce system ten jest nazywany Polskim FADN, a jego pełna nazwa brzmi System Zbierania 
i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Funkcjonowanie tego systemu 

m.in
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między innymi w podziale na cztery wyodrębnione dla Polski regiony rolnicze FADN: 
Pomorze i  Mazury, Wielkopolska i  Śląsk, Mazowsze i  Podlasie oraz Małopolska 
i Pogórze (ryc. 1). 

Ryc. 1. Podział Polski na regiony rolnicze FADN 
Fig. 1. Division of Poland into FADN agricultural regions 

Źródło / Source: Rozporządzenie... (2005) 

Podział kraju na wymienione regiony był efektem wcześniejszej analizy wyników 
gospodarstw rolnych położonych na terenie całej Polski. Analiza ta wykazała, że indy-
widualne gospodarstwa rolne zlokalizowane w różnych regionach – ostatecznie wyod-
rębnionych w  Polsce jako regiony rolnicze FADN – różnią się wartościami siedmiu 
parametrów statystycznych określających ich efekty produkcyjne. Wśród tych para-
metrów znalazły się m.in. średnia powierzchnia użytków rolnych, średni plon zbóż, 

stało się w naszym kraju obowiązkowe od roku wstąpienia do UE (2004 r.). System jest nadzo-
rowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 
Badawczy (IERiGŻ-PIB) w Warszawie. 

m.in


Irena Augustyńska-Grzymek, Joanna Pawłowska-Tyszko 8

PDGR – PSAH

średnia liczba i  wydajność krów dojnych oraz średni stan trzody chlewnej ogółem 
(Skarżyńska, Goraj, Ziętek, 2005). 

Wspomniane parametry są szczególnie ważne, gdy ocenia się poziom dochodów 
z  gospodarstw rolnych, ten bowiem w  dużym stopniu uwarunkowany jest nasta-
wieniem produkcyjnym gospodarstw oraz skalą prowadzonej produkcji. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że rodziny rolników, zwłaszcza z  gospodarstw małych 
obszarowo i słabych ekonomicznie, stosunkowo często korzystają z alternatywnych 
źródeł dochodu (Fernandez-Cornejo i  in., 2007; Kołoszko-Chomentowska, 2004; 
Martinovska-Stojčeska, Georgiev, Erjavec, 2008). Główny powód takiego stanu rzeczy 
stanowi fakt, że dochody z  gospodarstw niejednokrotnie są niewystarczające do 
prawidłowego funkcjonowania tych jednostek ani do zapewnienia „godziwego” życia 
ich posiadaczy. Alternatywne źródła dochodów rodzin rolników to m.in. praca zarob-
kowa, świadczenia społeczne (w tym emerytury i renty) czy pozarolnicza działalność 
gospodarcza. 

Z literatury przedmiotu (Główny Urząd Statystyczny [GUS], 2008; Goraj, Michalak, 
Zmarzłowski, 2009) wynika, że wśród posiadaczy gospodarstw towarowych, którzy 
w  ostatnich kilku latach oprócz dochodów z  gospodarstwa rolnego uzyskiwali 
dochody spoza niego, większość stanowiły rodziny użytkujące gospodarstwa o wiel-
kości ekonomicznej wynoszącej od 2 do 8 ESU2, a właśnie takie podmioty są uzna-
wane za słabe ekonomicznie. W  związku z  tym w  niniejszym opracowaniu już na 
wstępie przyjęto założenie, że badaniami zostaną objęte rodziny z takich konkretnie 
gospodarstw rolnych. 

Należy nadmienić, że według danych GUS, w roku 2007 – środkowym roku okresu, 
dla którego zgromadzono dane rzeczywiste (2005–2009) – liczba gospodarstw indy-
widualnych o  wielkości ekonomicznej 2–8 ESU wynosiła w  Polsce ok. 521 tysięcy. 
Było to ok. 29% krajowych gospodarstw indywidualnych prowadzących działalność 
rolniczą, a przy tym ok. 70% gospodarstw towarowych znajdujących się w polu obser-
wacji Polskiego FADN. Pracowało w nich wtedy prawie 36% osób pełnozatrudnionych 
w polskich gospodarstwach rolnych (Goraj, Osuch, Płonka, 2008; GUS, 2008). 

Jak już wspomniano, poziom życia posiadaczy gospodarstw ekonomicznie słabych 
jest determinowany wysokością dochodów zarówno z rolnictwa, jak i z alternatywnych 
źródeł. Na jedne i drugie wpływa wiele czynników, toteż ich zmiana wynika z różnora-
kich przyczyn. Jedną z nich jest światowy kryzys gospodarczy, którego skutki zaczęto 
w Polsce wyraźnie odczuwać po 2009 r. (Augustyńska-Grzymek, 2014). 

Celem badań była ocena zmian sytuacji dochodowej rodzin ze słabych ekonomicz-
nie gospodarstw, średnio w  latach 2010–2012 na tle lat 2005–2009, oraz określenie 
głównych przyczyn tych zmian. 

2 W latach 2005-2009 obowiązującą miarą wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych z krajów 
należących do Unii Europejskiej było ESU (ang. European size unit), czyli europejska jednostka 
wielkości. 1 ESU odpowiada 1200 EUR. Począwszy od 2010 r. wielkość ekonomiczną gospodarstw 
rolnych na ogół określa się w  tys. EUR standardowej produkcji (ang. standard output), chociaż 
można ją również wyrazić w ESU, stosując odpowiednią metodę obliczeń. 

m.in
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Źródła dochodów gospodarstw rolnych 

Dochody stanowią jeden z  najważniejszych czynników kształtujących sytuację 
społeczno-ekonomiczną różnych grup społecznych oraz podmiotów gospodarczych. 
Osiąganie dochodów stanowi warunek trwania i rozwoju jednostek, a ich wysokość 
wyznacza możliwości decyzyjne w  zakresie rozmiarów produkcji oraz wielkości 
bieżącej i odroczonej konsumpcji, w konsekwencji określając poziom zaspokojenia 
potrzeb. 

Z punktu widzenia rachunkowości finansowej dochód z  gospodarstwa rolnego, 
podobnie jak w  przypadku podmiotów nierolniczych, kształtują dwie grupy czynni-
ków: przychody i koszty. Przychodami gospodarstwa rolnego są wszystkie wpływy do 
gospodarstwa z tytułu sprzedaży produktów rolniczych, które mogą być uzupełniane 
dotacjami. Koszty natomiast to m.in. koszty materialne i  niematerialne, czynsze, 
podatki itp. Różnica między tymi dwiema kategoriami daje w efekcie wynik finansowy 
gospodarstw prowadzonych przez rodziny rolnicze. Należy dodać, że wielkość docho-
dów z  gospodarstw rolnych wynika m.in. z  typu rolniczego gospodarstwa rolnego, 
kierunku produkcji oraz wysokości obciążeń finansowych. 

Wielość wymienionych czynników sprawia, że problem dochodów rodzin rolników 
jest bardzo złożony. Sytuacja jest najbardziej skomplikowana w  przypadku źródeł 
pozyskiwania alternatywnych dochodów, do poszukiwania których zmusza trudna 
sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych. Te dodatkowe źródła dają bowiem możli-
wość pełniejszego wykorzystania zasobów pracy i kapitału oraz aktywizują mieszkań-
ców wsi. Pozarolnicze źródła dochodów rodzin rolników mogą mieć charakter zarob-
kowy (np. dochody z pracy najemnej czy z pozarolniczej działalności gospodarczej), jak 
i niezarobkowy (np. renty i emerytury, zasiłki społeczne). Dlatego w rozważaniach na 
temat przyszłości rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych bardzo ważne 
wydaje się poznanie wszystkich źródeł ich dochodów, ponieważ to one kształtują 
rozwojowy i bytowy potencjał tych rodzin. 

W literaturze przedmiotu źródła dochodów rodzin rolników są klasyfikowane 
według dwóch podstawowych kategorii: dochodu z  gospodarstwa rolnego oraz 
dochodu spoza gospodarstwa rolnego. Wśród dochodów spoza gospodarstwa rolnego 
mogą się znaleźć dochody z  podejmowanej w  obrębie gospodarstwa działalności 
związanej z  rolnictwem (agroturystyka, przetwórstwo rolno-spożywcze) i  dochody 
związane z innymi działami gospodarki (handel, usługi, rzemiosło), a także dochody 
z  pracy poza gospodarstwem rolnym (praca najemna) oraz dochody niezarobkowe 
(renty, emerytury i inne świadczenia socjalne, darowizny, spadki). Duży udział docho-
dów pochodzących ze świadczeń społecznych, głównie z  rent i  emerytur, świadczy 
o  postępującym procesie „socjalizacji dochodów”, skłaniającym do ograniczania 
inicjatyw gospodarczych. Dochody pochodzące ze źródeł innych niż działalność rolni-
cza mogą stanowić dodatkowe wsparcie finansowe dla małych obszarowo i  słabych 
ekonomicznie gospodarstw rolnych, jednak rozpoczęcie dodatkowej działalności 
gospodarczej wymaga odpowiedniego zaplecza materialnego, a  przede wszystkim 
wiedzy i doświadczenia. Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej można 
rozpatrywać w dwóch aspektach, o których pisze Krakowiak-Bal (2010): po pierwsze – 
jako podejmowanie działalności zarobkowej poza gospodarstwem, tzw. wielozawodo-

m.in
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wość (praca w przedsiębiorstwie nierolniczym, praca w innym gospodarstwie rolnym, 
rozpoczęcie działalności gospodarczej niewykorzystującej zasobów gospodarstwa 
rolnego), a po drugie – jako rozwijanie dodatkowej działalności niezwiązanej z pracą 
w gospodarstwie, ale bazującej na jego zasobach czy produktach, tzw. dywersyfikacja 
(agroturystyka, przetwórstwo produktów rolnych itp.). 

Wydaje się, że w obecnych warunkach rynkowych konieczna staje się dywersyfi-
kacja dochodów rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych. Należy jednak 
zaznaczyć, że warunkiem niezbędnym do dalszego funkcjonowania gospodarstw 
rodzin rolniczych, co podkreślają różni badacze, jest zachowanie właściwych proporcji 
między różnymi źródłami dochodów. Meert, Van Huylenbroeck, Vernimmen, Bourgeois 
i Van Hecke (2005) stwierdzili, że rozwój przedsiębiorczości na wsi jest istotnym czyn-
nikiem realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju wsi, a  podejmowanie przez 
mieszkańców tych terenów dodatkowej działalności gospodarczej nie tylko przyczynia 
się do wzrostu ich dochodów, ale również pozwala na lepsze wykorzystanie posiada-
nych zasobów pracy i kapitału, jak też daje możliwość osiągnięcia stabilności finan-
sowej poprzez dywersyfikację dochodów, a co więcej – daje ludności wiejskiej szansę 
pozostania w dotychczasowym miejscu jej zamieszkania. 

Wyniki zaprezentowane przez zespół badaczy uczestniczących w projekcie Agrinpol 
wskazują, że w wielu krajach Unii Europejskiej (zwłaszcza Europy Zachodniej) już od 
dawna przeważają gospodarstwa rolne rodzin, które ponad połowę dochodów uzyskują 
z  działalności pozarolniczej (np. we Włoszech aż 90% zatrudnionych w  rolnic-
twie to osoby pracujące w  niepełnym wymiarze godzin). Badacze ci zauważają, że 
w tym przypadku działalność rolniczą można uznać za dodatkowe źródło dochodów 
(Przedsiębiorczość wiejska, 2006). Potwierdzają to również dane zgromadzone przez 
Komisję Europejską – wynika z nich, że w wielu krajach Wspólnoty w gospodarstwach 
rolnych zwiększa się zainteresowanie podejmowaniem dodatkowej działalności 
gospodarczej, a w 2007 r. dodatkową działalność pozarolniczą w ramach gospodarstwa 
rolnego prowadzono w  10% gospodarstw UE (European Commission Directorate- 
-General for Agriculture and Rural Development, 2008). W Polsce, według informacji 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (Główny Urząd Statystyczny [GUS], 2012), w roku 
prowadzenia badań w  gospodarstwach rolnych pracowało 4449,9 tys. osób, z  czego 
wyłącznie w gospodarstwach rolnych – 2847,6 tys. osób. Osoby pracujące głównie poza 
gospodarstwem rolnym, a tylko dodatkowo w gospodarstwie to grupa licząca ok. 1468,2 
osób. Udział osób dodatkowo pracujących w  gospodarstwie rolnym był najwyższy 
w  gospodarstwach najmniejszych obszarowo (1–2 ha UR) i  wynosił 42,4%. Grupa 
pracujących głównie w  gospodarstwie rolnym, a  tylko dodatkowo poza nim liczyła 
zaledwie 134,2 tys. osób. Według danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
liczba osób prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą oraz 
działalność rolniczą zwiększyła się w latach 2004–2014 prawie dwukrotnie. W 2004 r. 
dodatkową działalność pozarolniczą prowadziło 49  200 rolników ubezpieczonych 
w KRUS, podczas gdy w 2014 r. – 83 436 osób, co stanowiło ok. 6% ubezpieczonych 
w tej instytucji (KRUS w liczbach, 2015). 
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Materiał i metody 
Badania dotyczyły okresu 2005–2012, przy czym dla lat 2005–2009 zgromadzono 
dane rzeczywiste, a  dla lat 2010–2012 przeprowadzono rachunek symulacyjny3. 
Próbę badawczą dobrano w sposób celowy: stanowiły ją rodziny z 91 indywidualnych 
gospodarstw rolnych zlokalizowanych w  jednym z czterech wydzielonych dla Polski 
regionów rolniczych FADN – w regionie Wielkopolska i Śląsk. W skład tego regionu 
wchodzą 4 województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie i opolskie. 
Wybór do badań rodzin rolników z tego konkretnie terenu podyktowany był różnymi 
względami. Mianowicie, średnio w latach 2005–2009 rodziny z regionu Wielkopolska 
i Śląsk wyróżniały się wśród pogrupowanych regionalnie rodzin z więcej niż jednym 
źródłem dochodu m.in. największym udziałem dochodu spoza gospodarstwa w docho-
dzie ogółem rodziny rolnika – wynosił on 62,0%. Ponadto, w porównaniu z pozosta-
łymi regionami, w regionie tym największy był wówczas udział rodzin ze stratą z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej – 9,9%. 

Przedmiotem analizy była sytuacja dochodowa rodzin z  indywidualnych gospo-
darstw rolnych uznanych za słabe ekonomicznie, tzn. z jednostek o wielkości 2–8 ESU. 
Do zobrazowania tej sytuacji wykorzystano przede wszystkim dane rachunkowości 
rolnej systemu Polski FADN (będącej rachunkowością zarządczą), pochodzące z gospo-
darstw znajdujących się we władaniu wybranych do badań rodzin (przy czym przyjęto 
założenie, że 1 gospodarstwo rolne jest w posiadaniu 1 rodziny). Dane te gromadzono 
nieprzerwanie w latach 2005–2009. Ponadto posłużono się informacjami zaczerpnię-
tymi z  jednocześnie prowadzonych w tym okresie w wymienionych gospodarstwach 
ankiet IERiGŻ-PIB o dochodach spoza gospodarstwa rolnego rodzin rolników. Ankiety 
zawierały dane o dochodach z pracy najemnej, rent i emerytur, pozostałych świadczeń 
społecznych (zasiłków, odszkodowań), jak też z innych źródeł (np. darowizn od krew-
nych). Znajdowały się w nich również dane o dochodach z zarejestrowanej działalności 
pozarolniczej członków rodzin. 

Dodatkowo sytuację dochodową badanych rodzin przedstawiono na tle sytuacji 
wybranych rodzin z  gospodarstw o  tej samej wielkości ekonomicznej, zlokalizowa-
nych w trzech pozostałych regionach rolniczych FADN: Pomorze i Mazury, Mazowsze 
i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze, jak też na tle wyników rodzin z ogółu gospodarstw 
objętych badaniami systemu Polski FADN. Należy zaznaczyć, że uzyskanie rzetelnych 
informacji o tak drażliwych nieraz dla rolników kwestiach jak źródła i poziom docho-
dów spoza gospodarstwa jest stosunkowo trudne. W związku z tym w prezentowanych 
badaniach, podobnie jak w wielu innych dotyczących tej problematyki, próby badaw-
cze były dość nieliczne. 

Jak już wspomniano, analizę sytuacji dochodowej 91 rodzin z regionu Wielkopolska 
i  Śląsk w  latach 2010–2012 oparto na rachunku symulacyjnym, co wynikało przede 
wszystkim z faktu, że dla tego okresu nie posiadano danych rzeczywistych dla przyjętej 
próby badawczej. 

Do przeprowadzenia rachunku symulacyjnego wykorzystano szereg wskaźników 
– przygotowanych na podstawie danych źródłowych zebranych i  przetworzonych 

3 Na etapie przygotowywania materiału autorki nie dysponowały danymi rzeczywistymi z  lat 
2010–2012 odnoszącymi się do omawianych zagadnień. 

m.in
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w ramach prac badawczych IERiGŻ-PIB – dotyczących okresu 2010–2012. W rezultacie 
określono m.in. poziom dochodów osiągniętych z gospodarstwa rolnego oraz spoza 
niego, wartość produkcji w gospodarstwie oraz wielkość poniesionych na tę produkcję 
kosztów ogółem. Ustalono także wartość aktywów i zobowiązań gospodarstwa rolnego 
oraz obliczono wybrane mierniki określające sprawność gospodarowania w jednostkach 
będących w posiadaniu badanych rodzin. Uznano bowiem, że o dochodach rodzin rolni-
ków powinna decydować sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych, zależna m.in. 
od zdolności zarządczych ich kierowników, nie zaś umiejętność pozyskiwania przez 
członków tych rodzin dochodów spoza rolnictwa. Wśród ujętych w opracowaniu mier-
ników znalazły się: wskaźnik opłacalności produkcji ogółem, wskaźnik unierucho-
mienia majątku, stopa reprodukcji majątku trwałego, stopień zadłużenia gospodarstw 
rolnych i wskaźnik struktury zadłużenia. 

Analizę danych dotyczących dochodów rodzin rolników przeprowadzono w podzia-
 le na dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz dochody spoza gospodarstwa. 
Kategoria dochodu z  rodzinnego gospodarstwa rolnego odnosi się do dochodów 
pozyskiwanych wyłącznie w  ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego. Pozostałe 
dochody nazywane są dochodami spoza gospodarstwa i  obejmują dochody z  pracy 
najemnej, z rent i emerytur, z innych świadczeń społecznych, z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej oraz inne dochody, np. darowizny czy spadki. 

W rachunkowości rolnej systemu FADN podstawową jednostką wynikową informu-
jącą o sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych jest dochód z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego. Dochód ten oblicza się, odejmując od wartości produkcji gospodarstwa rolnego 
wartość zużycia pośredniego, amortyzację i koszt czynników zewnętrznych oraz doda-
jąc saldo dopłat i podatków dotyczących działalności operacyjnej gospodarstwa, jak też 
saldo dopłat i podatków dotyczących działalności inwestycyjnej. Dochód ten odzwier-
ciedla nadwyżkę ekonomiczną z działalności gospodarstwa. Nadwyżka ta jest de facto 
opłatą za własne czynniki produkcji zaangażowane w działalność operacyjną gospo-
darstwa, tzn. opłatą za pracę, ziemię i kapitał. Rachunek wyników nie odzwierciedla 
bowiem wynagrodzenia pracy rolnika i pozostałych członków jego rodziny ani kosztu 
ziemi i własnego kapitału wniesionego do gospodarstwa w postaci różnych składników 
majątkowych. Dochód z gospodarstwa rolnego musi więc opłacić pracę rodziny rolnika, 
zapewnić spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz dostarczyć nadwyżki z tytułu kapitału 
własnego zaangażowanego w gospodarstwie, a także z tytułu ryzyka związanego z jego 
prowadzeniem. 

Wskaźnik opłacalności produkcji ogółem pokazuje stopień pokrycia kosztów 
(ogółem) produkcji w gospodarstwie wartością produkcji ogółem z tego gospodarstwa. 
Opisuje go wzór: 

Jeżeli wartość tego miernika w  danym gospodarstwie wynosi poniżej 100%, to 
produkcja jest w  nim nieopłacalna (tzn. przynosi straty). Im wartość miernika jest 
wyższa, tym sytuacja ekonomiczna gospodarstwa – lepsza (Encyklopedia Ekonomiczno- 
-Rolnicza, 1984). 

m.in
m.in
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Wskaźnik unieruchomienia majątku gospodarstwa (czyli związania aktywów) 
wskazuje na stopień związania zasobów majątkowych zaangażowanych w działalność 
produkcyjną gospodarstwa. Oblicza się go ze wzoru: 

Wyższa wartość tego wskaźnika informuje o dłuższym okresie związania aktywów. 
Gdy jest ona większa od 1,0, to wartość majątku trwałego przewyższa wartość majątku 
obrotowego. To zaś oznacza, że dane gospodarstwo charakteryzuje się mniejszą 
elastycznością w przeprowadzaniu zmian restrukturyzacyjnych i dostosowywaniu się 
do przeobrażeń rynkowych (Nowak, 2008). 

Stopa reprodukcji majątku trwałego gospodarstw rolnych jest obliczana jako ujęta 
w procentach relacja inwestycji netto4 do wartości środków trwałych: 

Miernik ten wskazuje na stopień odtwarzania majątku gospodarstw, informuje więc 
o tym, czy dane gospodarstwo cechuje reprodukcja prosta, rozszerzona czy zawężona5. 
Jeśli wartość tego miernika zawiera się w przedziale od –1,0 do 1,0%, to w gospodar-
stwie występuje reprodukcja prosta, jeżeli wynosi powyżej 1,0% – reprodukcja rozsze-
rzona, a gdy kształtuje się poniżej -1,0% – reprodukcja zawężona (Józwiak, 2003). 

Stopień zadłużenia gospodarstw rolnych informuje o  ryzyku finansowym zwią-
zanym z  prowadzeniem działalności produkcyjnej. Obliczany jest jako procentowa 
relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem, obrazuje zatem, jaką część aktywów 
stanowią zobowiązania: 

Im wartość tego miernika jest wyższa, tym większe jest ryzyko finansowe gospoda-
rowania. Badania Goraja i Kulawika (1995) uwidoczniły, że w gospodarstwach indywi-
dualnych nie jest wskazane, by wielkość tego miernika przekraczała 50%. 

4 Inwestycje netto to pomniejszona o  amortyzację (obliczoną dla roku obrachunkowego) 
wartość inwestycji brutto. Ta natomiast to – według metodyki FADN – przypadająca na dany 
rok obrachunkowy wartość zakupionych i  wytworzonych środków trwałych pomniejszona 
o wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, a następnie powięk-
szona o różnicę w wartości stada podstawowego (Goraj, Osuch, Płonka, 2008). 

5 W przypadku reprodukcji prostej odtwarzana jest tylko ta część środków trwałych, która została 
zużyta w trakcie cyklu produkcyjnego, co oznacza, że inwestycje brutto (z wyłączeniem kosztu 
zakupu ziemi) pokrywają tylko amortyzację. W przypadku reprodukcji rozszerzonej inwestycje 
pokrywają amortyzację, a ponadto zwiększają zasoby środków trwałych gospodarstwa. W przy-
padku reprodukcji zawężonej zużyte w toku produkcji środki trwałe nie zostają w całości odtwo-
rzone (Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza, 1984). 
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Wskaźnik struktury zadłużenia gospodarstw rolnych określa stabilność finansową 
gospodarstw rolnych. Opisuje go formuła: 

Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym stabilność finansowa gospodarstw jest 
większa (Nowak, 2008). 

Podstawowe wyniki badań zaprezentowano jako średnie dla okresu 2010–2012 na 
tle średnich dla lat 2005–2009. Niektóre dane – w celu ich lepszego zobrazowania – 
przedstawiono dla kolejnych lat okresu 2005–2009. W  pracy posłużono się głównie 
analizą pionową, porównując między sobą parametry opisujące badane rodziny i ich 
gospodarstwa średnio w dwóch wymienionych okresach. Przy porównywaniu parame-
trów charakteryzujących wydzielone grupy (rodziny z  gospodarstw pogrupowanych 
pod względem ich lokalizacji regionalnej) zastosowano analizę poziomą. Rezultaty 
badań przedstawiono za pomocą zestawień tabelarycznych. 

Należy zauważyć, że – ze względu na celowy dobór próby badawczej – wyniki 
prezentowanych badań nie powinny być bezpośrednio utożsamiane z  przeciętnymi 
rezultatami dla ogółu polskich rodzin władających gospodarstwami rolnymi o wielko-
ści 2–8 ESU. Mimo to można uznać, że wyniki te pokazują pewne zależności i tenden-
cje występujące w całej zbiorowości takich rodzin zlokalizowanej w regionie rolniczym 
FADN – Wielkopolska i Śląsk. Są też interesującym materiałem poznawczym i mogą 
stanowić punkt wyjścia dla innych opracowań. 

Wyniki 

Charakterystyka słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych rodzin 
pogrupowanych według lokalizacji gospodarstw w wyodrębnionych 
dla Polski regionach rolniczych FADN 
Przeprowadzone badania uwidoczniły, że w latach 2005–2009 najmniej liczna grupa 
słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych należących do rodzin, które oprócz 
dochodu z gospodarstwa uzyskiwały dochód z przynajmniej jeszcze jednego źródła, 
była zlokalizowana w  regionie Pomorze i  Mazury, a  najbardziej liczna – w  regionie 
Mazowsze i Podlasie (tab. 1). W dużym stopniu wiązało się to z planem wyboru gospo-
darstw do badań w ramach Polskiego FADN. 

Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw z  poszczególnych grup okazała się 
dość podobna, wynosiła 4,5–4,7 ESU. Wynik taki był skutkiem kwalifikowania do 
niniejszych badań rodzin z gospodarstw o konkretnej wielkości ekonomicznej, tj. wiel-
kości zawierającej się w przedziale 2–8 ESU. Gospodarstwa te różniły się jednak śred-
nią powierzchnią użytków rolnych; wynosiła ona od 9,31 ha w regionie Małopolska 
i  Pogórze do 13,99 ha na Pomorzu i  Mazurach. Ten ostatni fakt ma swe podłoże 
w historii tych terenów i tradycji ich mieszkańców. Mianowicie, w okresie, gdy Polska 
znajdowała się pod zaborami, obszar pierwszego z  wymienionych regionów znajdo-
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Tabela 1. Podstawowe informacje o gospodarstwach rolnych rodzin uzyskujących dochody 
z gospodarstwa rolnego oraz spoza gospodarstwa (grupowanie według lokalizacji 
gospodarstw w regionach rolniczych FADN), średnio w latach 2005–2009 

Table 1. Basic information about the agricultural farms of families receiving income from 
farming and off-farm sources (grouping according to the location of farms in 
FADN agricultural regions), average for the years 2005–2009 

Wyszczególnienie
Item

Pomorze 
i Mazury
Pomorze 

and Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Wielkopolska
and Śląsk

Mazowsze
i Podlasie*
Mazowsze

and Podlasie*

Małopolska
i Pogórze

Małopolska
and Pogórze

Liczba badanych rodzin 
(gospodarstw rolnych) 
Number of surveyed families 
(farms) 

28 91 162 92

Liczba członków rodziny 
rolnika 
Number of farmer’s family 
members 

3,6 3,9 4,3 4,3

Nakłady pracy ogółem 
w gospodarstwie rolnym 
(AWU) 
Total labour input on farm 
(AWU) 

1,40 1,25 1,41 1,47

w tym / in which: 
– nakłady pracy własnej (%) 
– family labour input (%)

98,8 97,5 98,2 97,0

Wielkość ekonomiczna 
gospodarstw (ESU) 
Economic size of farms (ESU) 

4,7 4,6 4,6 4,5

Powierzchnia użytków 
rolnych (ha) 
Area of agricultural land (ha) 

13,99 10,43 10,91 9,31

Średnioroczny stan zwierząt 
ogółem (LU) 
Annual average livestock total 
(LU) 

7,01 5,43 5,44 6,88

Średnioroczny stan krów 
mlecznych (LU) 
Annual average stock of dairy 
cows (LU) 

1,97 1,06 1,60 3,03

Dochód z gospodarstwa 
rolnego (zł) 
Income from agricultural 
farm (PLN) 

16 875 10 955 13 358 15 601

Dochód spoza gospodarstwa 
rolnego (zł) 
Off-farm income (PLN) 

14 854 17 848 17 699 16 002
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Wyszczególnienie
Item

Pomorze 
i Mazury
Pomorze 

and Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Wielkopolska
and Śląsk

Mazowsze
i Podlasie*
Mazowsze

and Podlasie*

Małopolska
i Pogórze

Małopolska
and Pogórze

Dochód ogółem rodziny 
rolnika (zł) 
Total income of farmer’s 
family (PLN) 

31 729 28 803 31 057 31 603

Udział dochodu spoza 
gospodarstwa w dochodzie 
ogółem rodziny rolnika (%) 
Share of off-farm income 
in total income of farmer’s 
family (%) 

46,8 62,0 57,0 50,6

Udział dopłat do działalności 
operacyjnej w dochodzie 
z gospodarstwa rolnego (%) 
Share of subsidies 
to operations in income 
from agricultural farm (%) 

78,9 86,5 86,2 55,7

Udział rodzin z ujemnym 
dochodem z gospodarstwa 
rolnego (%) 
Proportion of families 
with negative income 
from agricultural farm (%) 

6,4 9,9 7,4 5,9

Udział rodzin odtwarzających 
majątek trwały gospodarstw 
(z reprodukcją rozszerzoną) 
(%) 
Proportion of families 
reproducing fixed assets 
of farm (with extended 
reproduction) (%) 

14,3 7,7 12,4 16,3

*  Dane dotyczące regionu Mazowsze i Podlasie zostały opublikowane w: Augustyńska-Grzymek, I. 
(2013). Małe ekonomicznie gospodarstwa rolne w regionie Mazowsze i Podlasie - możliwości 
ich przetrwania. PDGR-PSAH, 2, 5-23. 

*  The data on the Mazowsze and Podlasie region have been published in: Augustyńska-Grzymek, I. 
(2013). Małe ekonomicznie gospodarstwa rolne w regionie Mazowsze i Podlasie - możliwości 
ich przetrwania. PDGR-PSAH, 2, 5-23. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych systemu Polski FADN oraz ankiet dotyczących 
dochodów spoza gospodarstwa rodziny rolnika w danym roku obrachunkowym 

Source: Authors’ calculations based on the data from the Polish FADN and the questionnaires 
concerning the off-farm income of a farmer’s family in a given financial year 

Tabela 1. cd. / Table 1. cont. 
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wał się głównie pod panowaniem austriackim, a  obszar drugiego – pod panowaniem 
pruskim. Na terenach tych prowadzono zatem odmienną politykę rolną, a  co za tym 
idzie – preferowano różną powierzchnię gospodarstw rolnych. Co więcej, najmniejszy 
obszar gospodarstw rolnych w  regionie Małopolska i  Pogórze jest również efektem 
zapisanego w tradycji tamtych ziem zwyczaju dzielenia gruntów gospodarstwa rolnego 
między wszystkie dzieci wcześniejszego gospodarza. 

W okresie 2005–2009 gospodarstwa rolne ze wszystkich czterech grup znajdo-
wały się we władaniu rodzin składających się średnio z ok. 4 członków, przy czym 
najmniej liczne rodziny zamieszkiwały region Pomorze i Mazury. Tam jednak odno-
towano najwyższy udział nakładów pracy członków rodziny w  nakładach pracy 
ogółem zaangażowanych w działalność operacyjną gospodarstw. Mimo to wielkość 
nakładów pracy ogółem (1,40 AWU) była na tym terenie podobna jak w dwóch innych 
regionach: Mazowsze i  Podlasie oraz Małopolska i  Pogórze. Wyraźnie mniejszym 
wykorzystaniem nakładów pracy ogółem (1,25  AWU) cechowały się gospodarstwa 
rolne rodzin z regionu Wielkopolska i Śląsk. Wynika to prawdopodobnie z tego, że 
członkowie tych rodzin byli mało zainteresowani pracą w  gospodarstwie i  woleli 
swoją energię wydatkować na zdobywanie dochodów z innych źródeł. Wskazuje na 
to stosunkowo nieduża w ich gospodarstwach średnia powierzchnia użytków rolnych 
(10,43 ha) i względnie mały średnioroczny stan zwierząt (5,43 LU6), zwłaszcza krów 
(1,06 LU). Sugeruje to też najniższy – w  porównaniu z  gospodarstwami rodzin 
z  innych regionów – średnioroczny dochód z  gospodarstwa rolnego (10  955  zł) 
i  najwyższy w  nim udział dopłat (86,5%), jak również największy odsetek rodzin 
z  ujemnym dochodem z  gospodarstwa rolnego (9,9%) oraz najmniejszy odsetek 
rodzin odtwarzających majątek trwały gospodarstw (7,7%). Z  drugiej zaś strony, 
potwierdzeniem tego przypuszczenia jest fakt, że w grupie tej najwyższy był dochód 
spoza gospodarstwa (17 848 zł), a zarazem jego udział w dochodzie ogółem rodziny 
rolnika (62,0%). Możliwe, że w dalszej przyszłości członkowie tych rodzin całkowicie 
zrezygnują z prowadzenia gospodarstw rolnych na rzecz innych zajęć. Wymienione 
powyżej cechy gospodarstw z Wielkopolski i Śląska, jak też władających nimi rodzin 
stały się przesłanką do dalszych rozważań na temat sytuacji dochodowej tych właśnie 
rodzin w latach 2010–2012. 

W przypadku rodzin z  gospodarstw położonych na Mazowszu i  Podlasiu warto-
ści opisywanych parametrów były podobne jak dla rodzin z  Wielkopolski i  Śląska. 
Gospodarstwa te miały podobny areał użytków rolnych (10,91 ha) i niemal identyczny 
średnioroczny stan zwierząt ogółem (5,44 LU). Co więcej, w dochodzie rodzin rolni-
ków z  tego terenu także przeważał dochód spoza gospodarstwa (stanowił 57,0%), 
a  dochód z  gospodarstwa rolnego tworzony był głównie przez dopłaty (w 86,2%). 
Prawdopodobnie w omawianym okresie, jak i w kolejnych latach, rodziny te nastawiały 
się na pozyskiwanie większości swoich dochodów spoza gospodarstwa. 

Z badań wynika, że zupełnie inne plany na przyszłość niż posiadacze gospodarstw 
z obydwu uprzednio wspomnianych regionów mogły mieć rodziny z Pomorza i Mazur. 
Zamieszczone w tabeli 1 dane liczbowe wskazują, że w latach 2005–2009 rodziny te 
na ogół bardziej dbały o dobre funkcjonowanie swoich gospodarstw niż o zdobywanie 

6 LU – jednostka przeliczeniowa zwierząt (ang. livestock unit). 
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środków pieniężnych poza nimi. Można więc przypuszczać, że w kolejnych latach też 
zamierzały utrzymywać się przede wszystkim z działalności rolniczej. Przesłanką do 
tego stwierdzenia może być fakt, że średnia powierzchnia użytków rolnych (13,99 ha) 
była w ich gospodarstwach większa niż w jednostkach z pozostałych regionów, więk-
szy był też średnioroczny stan zwierząt (7,01 LU). Najwyższy był w nich również śred-
nioroczny dochód z  gospodarstwa rolnego (16  875 zł), a  przy tym miał on przewa-
żający udział w dochodzie ogółem rodziny rolnika (53,2%). Ponadto większy odsetek 
rodzin z Pomorza i Mazur – w porównaniu z rodzinami z Wielkopolski i Śląska oraz 
z Mazowsza i Podlasia – odtwarzał środki trwałe gospodarstwa rolnego (14,3%). 

Jak wcześniej wspomniano, najmniejsze obszarowo gospodarstwa rolne spośród 
omawianych grup były zlokalizowane w  regionie Małopolska i  Pogórze (9,31 ha). 
W  latach 2005–2009 jednak średnioroczny stan zwierząt (6,88 LU) utrzymywanych 
przez posiadaczy tych gospodarstw był porównywalny ze wskaźnikiem dla rodzin 
z  Pomorza i  Mazur, a  stan krów mlecznych był najwyższy (3,03 LU). Osiągnęli oni 
także drugi pod względem wysokości średnioroczny dochód z gospodarstwa rolnego 
(15 601 zł). Wprawdzie był on o 2,5% niższy niż dochód spoza gospodarstwa, jednak 
w stopniu większym niż w innych regionach został wypracowany przez samych posia-
daczy, dopłaty stanowiły w nim bowiem 55,7%, a nie 78,9-86,5%, jak w pozostałych 
grupach. Region Małopolska i Pogórze miał też najmniejszy udział rodzin z ujemnym 
dochodem z gospodarstwa rolnego (5,9%) i największy – rodzin odtwarzających mają-
tek trwały gospodarstwa (16,3%). Ostatecznie, fakty te pozwalają przypuszczać, że 
w przyszłości w gospodarstwach tych nadal będzie prowadzona produkcja rolnicza, 
chociaż dochody użytkujących je rodzin będą z pewnością uzupełniane dochodami 
spoza rolnictwa. 

Obliczenia wykazały, że w latach 2005–2009 najważniejszym źródłem dochodów 
rodzin z badanych gospodarstw rolnych była na ogół działalność rolnicza. W docho-
dach rodzin z  trzech regionów rolniczych FADN: Pomorze i  Mazury, Mazowsze 
i  Podlasie oraz Małopolska i  Podgórze 43–53% dochodów pochodziło z  gospodar-
stwa rolnego, a 26–38% z pracy najemnej. Odróżniały się od nich rodziny z regionu 
Wielkopolska i  Śląsk, gdyż w  ich dochodach przeważał dochód z  pracy najemnej, 
a na drugim miejscu plasował się dochód z gospodarstwa rolnego. Kolejnym co do 
ważności źródłem dochodów omawianych rodzin we wszystkich czterech regionach 
były emerytury i renty, stanowiły one 9–11% łącznych dochodów tych rodzin. Tutaj 
również rodziny z Wielkopolski i Śląska wyróżniały się na tle analizowanych grup 
największym udziałem rent i  emerytur w  dochodach (10,6%). Warto zauważyć, że 
omawiane rodziny niemal nie podejmowały żadnej dodatkowej działalności poza-
rolniczej, co może świadczyć o ich biernej postawie wobec wyzwań, przed jakimi stoi 
dziś rolnictwo. Strukturę dochodów według źródeł ich powstawania przedstawiono 
w tabeli 2. 
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Tabela 2. Struktura (%) dochodów ogółem rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw 
rolnych w  wyodrębnionych dla Polski regionach rolniczych FADN, średnio 
w latach 2005-2009 

Table 2. Structure (%) of the total income of families from economically weak farms in 
the Polish FADN agricultural regions, average for the years 2005-2009 

Wyszczególnienie
Item

Pomorze 
i Mazury
Pomorze 

and Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Wielkopolska
and Śląsk 

Mazowsze
i Podlasie*
Mazowsze

and Podlasie*

Małopolska
i Pogórze

Małopolska
and Pogórze

Dochód z gospodarstwa 
rolnego 
Income from agricultural farm 

53,2 38,0 43,0 49,4

Dochód z najemnej pracy 
zarobkowej 
Income from paid 
employment 

26,4 40,9 37,7 29,6

Dochód z emerytur i rent 
Income from pensions 
and annuities 

 9,5 10,6  9,6  9,3

Dochód z pozostałych 
świadczeń społecznych1 
Income from other social 
benefits1 

 3,2  1,6  1,8  3,8

Dochód z innych źródeł2 
Income from other sources2 

 7,0  8,2  6,3  5,2

Dochód z zarejestrowanej 
działalności pozarolniczej 
Income from registered 
non-agricultural activity 

 0,7  0,7  1,6  2,7

1  Pozostałe świadczenia społeczne to głównie zasiłki i odszkodowania z ubezpieczeń społecznych. 
1  Other social benefits are mainly benefits and compensations from social insurances. 
2  Inne źródła dochodu gospodarstwa rolnego to np. darowizny od krewnych, spadki itp. 
1  Other sources of farm income are e.g. donations from relatives, inheritance, etc. 

Źródło: Jak w tabeli 1 
Source: See Table 1 

Charakterystyka gospodarstw rolnych wybranych rodzin z regionu 
Wielkopolska i Śląsk 
Za najbardziej interesującą grupę rodzin – pod względem udziału dochodu spoza 
gospodarstwa w  dochodzie ogółem rodziny rolnika – uznano posiadaczy słabych 
ekonomicznie gospodarstw z regionu Wielkopolska i Śląsk. W związku z tym na wstę-
pie postanowiono ustalić, czy po okresie 2005–2009 nastąpiły zmiany nakładów pracy 
w ich gospodarstwach, jak też wielkości użytków rolnych i wartości kapitału (tab. 3). 
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Tabela 3. Czynniki produkcji w  gospodarstwach rolnych wybranych do badań rodzin 
z regionu Wielkopolska i Śląsk, średnie dla lat 2010–2012 na tle średnich dla lat 
2005-2009 

Table 3. Production factors on the farms of families selected for the study from the 
Wielkopolska and Śląsk region, averages for the years 2010–2012 as against 
averages for 2005-2009 

Wyszczególnienie
Item

2005–2009 
dane rzeczywiste 

actual data 

2010–2012 
dane szacunkowe

estimates 

Nakłady pracy ogółem w gospodarstwie rolnym 
(AWU) 
Total labour input on farm (AWU)

1,25 1,20

w tym / in which: 
– nakłady pracy własnej (%) 
– family labour input (%) 

97,5 95,8

Powierzchnia użytków rolnych (ha) 
Area of agricultural land (ha) 

10,43 10,37

Powierzchnia uprawy zbóż (ha) 
Area of cereal crops (ha) 

6,99 7,17

Średnioroczny stan zwierząt ogółem (LU) 
Annual average livestock total (LU) 

5,43 4,56

Średnioroczny stan krów mlecznych (LU) 
Annual average stock of dairy cows (LU) 

1,06 0,79

Aktywa ogółem gospodarstwa rolnego (zł) 
Total farm assets (PLN)

205 024 391 949

w tym / in which:
– kapitał własny (zł) 
– farm equity (PLN) 

197 490 383 935

Zobowiązania ogółem (zł) 
Total liabilities (PLN) 7 534 8 014

w tym / in which:
– zobowiązania długoterminowe (zł) 
– long-term liabilities (PLN) 

4 778 5 522

Źródło: Jak w tabeli 1 
Source: See Table 1 

Przeprowadzony rachunek symulacyjny uwidocznił, że średnio w  latach 2010– 
–2012 w porównaniu z okresem 2005–2009 zmniejszyły się zarówno nakłady pracy 
ogółem, jak i pracy własnej ponoszone na działalność operacyjną gospodarstw anali-
zowanych rodzin, odpowiednio o 4,0% i 5,7%. Mniejszy był też udział tych ostatnich 
w nakładach pracy ogółem – o 1,7 p.p. Można przypuszczać, że zmiany te stanowiły 
głównie skutek zmniejszenia się stanu zwierząt gospodarskich (o 16,0%), obsługa 
zwierząt jest bowiem zwykle bardziej pracochłonna niż uprawa roślin. Dotyczy to 
zwłaszcza zbóż, a należy zauważyć, że średnia powierzchnia ich uprawy zwiększyła 



Dochody rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych w regionie Wielkopolska i Śląsk 21

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2015

się o  0,18 ha (o  2,6%). Znacznie mniejszy wpływ na spadek nakładów pracy miało 
ograniczenie areału użytków rolnych (o 0,6%). Dużo większe zmiany odnotowano 
w  przypadku wartości aktywów ogółem gospodarstw omawianych rodzin. Wartość 
ta wzrosła niemal dwukrotnie; wynikało to przede wszystkim z zakupu składników 
majątkowych gospodarstw za własne środki pieniężne rodzin, nie zaś za zaciągnięte 
kredyty, ich udział w  wartości kapitału ogółem był bowiem bardzo mały. Poza tym 
kwota zobowiązań zwiększyła się w odniesieniu do wcześniejszego okresu zaledwie 
o 6,4%. Z pewnością niemały wpływ na wzrost wartości aktywów miały również dota-
cje do działalności operacyjnej i inwestycyjnej otrzymane w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej UE, jak również wzrost wartości ziemi w latach 2010–2012 w stosunku do lat 
2005–2009. 

Wyniki obliczeń pokazały ponadto, że w odniesieniu do okresu 2005–2009 średnio 
w  okresie 2010–2012 wartość produkcji ogółem zwiększyła się o  11,8%, podczas gdy 
koszty ogółem wzrosły o 28,3% (tab. 4). 

Tabela 4. Sprawność gospodarowania w  gospodarstwach wybranych do badań rodzin 
z regionu Wielkopolska i Śląsk, średnie dla lat 2010-2012 na tle średnich dla lat 
2005-2009 

Table 4. Efficiency of management on the farms of families selected for the study from 
the Wielkopolska and Śląsk region, averages for the years 2010-2012 as against 
averages for 2005-2009 

Wyszczególnienie
Item

2005–2009
dane rzeczywiste

actual data

2010–2012
dane szacunkowe

estimates

Wartość produkcji ogółem (zł) 
Value of total production (PLN) 34 963 39 098

Koszty ogółem (zł) 
Total costs (PLN) 32 094 41 186

Dochód z gospodarstwa rolnego (zł) 
Income from agricultural farm (PLN) 10 955 12 338

Wskaźnik opłacalności produkcji ogółem (%) 
Profitability of total production (%) 109,1 94,9

Wskaźnik unieruchomienia majątku 
(krotność) 
Assets immobilisation (-fold) 

6,9 10,5

Stopa reprodukcji majątku trwałego (%) 
Fixed assets reproduction rate (%) –3,4 –1,8

Stopień zadłużenia gospodarstw rolnych (%) 
Debt level of farms (%) 4,1 2,0

Wskaźnik struktury zadłużenia (%) 
Debt ratio (%) 63,5 68,9

Źródło: Jak w tabeli 1 
Source: See Table 1 
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Ostatecznie, średnio w latach 2010–2012 – inaczej niż we wcześniejszym okresie 
(2005–2009) – koszty produkcji były wyższe niż osiągnięta w gospodarstwach wartość 
produkcji ogółem. W rezultacie, tylko dzięki jednoczesnemu wzrostowi poziomu otrzy-
mywanych dopłat, osiągnięto wówczas dodatnią wartość dochodu z gospodarstwa. Co 
więcej, dochód ten był o 12,6% wyższy niż średnio w okresie 2005–2009. 

Oszacowane średnio dla lat 2010–2012 wyższe koszty ogółem niż wartość produkcji 
skutkowały nieopłacalnością produkcji w gospodarstwach badanych rodzin; wskaźnik 
opłacalności wynosił 94,9% (tab. 4). Gospodarstwa generowały straty, chociaż dochód 
z  ich działalności, dzięki uwzględnieniu dopłat, był wartością dodatnią. Wsparcie 
dopłatami w ramach WPR z pewnością przyczyniło się do poprawy stopy reproduk-
cji majątku trwałego gospodarstw, jednak majątek ten nadal nie był odtwarzany. 
Zmniejszyło się też zadłużenie gospodarstw, ale to wskazuje na mniejszą skłonność 
ich posiadaczy do ryzyka, a  zatem i  do rozwijania działalności rolniczej. Co gorsza, 
wskaźnik unieruchomienia majątku gospodarstw zwiększył się z 6,9 do 10,5. Oznacza 
to, że średnio w latach 2010–2012 jednostki te cechowały się jeszcze mniejszą niż we 
wcześniejszym okresie (2005–2009) elastycznością w przeprowadzaniu restrukturyza-
cji i modernizacji oraz dostosowywaniu się do zmian rynkowych. Ostatecznie, wyniki 
badań prezentowane w tabeli 4 nie pozwalają oczekiwać dalszego właściwego funkcjo-
nowania gospodarstw rolnych omawianych rodzin. 

Dane zawarte w tabeli 5 wskazują jednak, że średnio w latach 2010–2012 w porów-
naniu z  okresem 2005–2009 poprawiła się sytuacja dochodowa badanych rodzin. 
Należy to łączyć zarówno z  wyraźnym wzrostem dochodów spoza gospodarstwa 
rolnego (o  25,6%), jak i  ze zwiększeniem się dochodów z  gospodarstwa rolnego 
(o 12,6%). We wcześniejszym z omawianych okresów (2005–2009) największy wzrost 
dochodów ogółem rodzin rolników – o  34,4% w  stosunku do roku poprzedniego – 
nastąpił w 2006 r. Zadecydował o tym głównie wysoki (2,2-krotny) wzrost dochodów 
z gospodarstwa rolnego. Szczegółowe analizy wykazały jednak, że w przypadku rodzin 
z regionu Wielkopolska i Śląsk w objętych badaniami latach zmniejszało się znaczenie 
dochodów z gospodarstwa rolnego na rzecz dochodów spoza gospodarstwa: przykła-
dowo, w roku 2007 w stosunku do roku 2006 te ostatnie wzrosły o 32,5%, natomiast 
te pierwsze – zaledwie o 10,8%. Pogłębiona analiza zmian dochodów z gospodarstwa 
rolnego wskazała, że w  okresie od 2005 do 2007 r. dochód z  gospodarstwa rolnego 
rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych regionu Wielkopolska i  Śląsk 
sukcesywnie się zwiększał: jego poziom w tych latach wzrósł z 5989 do 14 344 zł. Jak już 
wspomniano, największą zmianę tego dochodu dało się zauważyć między 2005 a 2006 
r., gdy wzrósł on ponad dwukrotnie, podczas gdy między 2006 a 2007 r. zwiększył się 
tylko o  10,8%. W  następnych dwóch latach zaznaczył się powolny spadek dochodu 
z gospodarstwa rolnego: w roku 2008 w stosunku do 2007 – o 19,0%, a w roku 2009 
w stosunku do 2008 – o 14,9%. 

Ostatecznie, średnio w latach 2005–2009 w słabych ekonomicznie gospodarstwach 
rolnych omawianych rodzin osiągnięto dochód z gospodarstwa rolnego na poziomie 
10  955 zł, która to wartość – według przeprowadzonego szacunku – zwiększyła się 
w późniejszym okresie (2010–2012) do 12 338 zł. Nieco inaczej na tym tle przedsta-
wiały się zmiany dochodów spoza gospodarstwa rolnego. I tak, między rokiem 2005 
a  2007 dochody te wzrosły z  poziomu 13  884 zł do poziomu 18  232 zł, tj. o  31,3%. 
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W kolejnych latach wzrost ten był już mniejszy i wynosił – odpowiednio, rok do roku – 
14,3% w 2008 r. i zaledwie 8,2% w 2009 r. 

Prezentowane dane wskazują, że w wyniku zróżnicowania tempa zmian poszcze-
gólnych źródeł dochodów wyraźnie zmieniło się ich znaczenie w tworzeniu łącznych 
dochodów rodzin rolników. Zmiany struktury dochodów, jakie zaszły w  okresach 
uwzględnionych w badaniu, miały duże znaczenie dla obecnego charakteru badanych 
gospodarstw rolnych. Okazało się, że gospodarstwa te stopniowo tracą swoje dotych-
czasowe funkcje rolnicze i stają się miejscem bytu użytkujących je rodzin, a dochody 
z gospodarstwa rolnego stają się uzupełniające w stosunku do dochodów z pozosta-
łych źródeł. Po dokładniejszym przyjrzeniu się źródłom dochodów spoza gospodar-
stwa rolnego stwierdzono bowiem, że najistotniejsze miejsce w ich strukturze zajmują 
dochody z najemnej pracy zarobkowej. Średnio w latach 2005–2009 były one wyższe 
od dochodów z gospodarstwa rolnego o 7,6%, a w latach 2010–2012 już o 20,7%. W tym 
ostatnim okresie udział dochodów z pracy najemnej w dochodach ogółem rodzin rolni-
ków wyniósł 42,8%, podczas gdy dochody z gospodarstwa rolnego stanowiły 35,5%. 
Pozostałe dochody, w  tym szczególnie z  zarejestrowanej pozarolniczej działalności 
gospodarczej, miały marginalne znaczenie, chociaż – jak wskazują prezentowane dane 
(tab. 5) – ich udział w  strukturze dochodów ogółem badanych rodzin zwiększył się 
dwukrotnie, z 0,7% w pierwszym okresie do 1,4% w drugim okresie. W tym miejscu 
należy wyraźnie podkreślić, że bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wdroże-
nie i  rozwój nowych rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez rodziny 
rolnicze jest sytuacja ekonomiczna ich gospodarstw rolnych. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania uwidoczniły, że średnio w latach 2010–2012 w porównaniu 
z okresem 2005–2009 poprawiła się sytuacja dochodowa rodzin rolników ze słabych 
ekonomicznie gospodarstw regionu Wielkopolska i Śląsk. Przeciętny dochód z gospo-
darstwa zwiększył się z 10 955 do 12 338 zł, tj. o 12,6%, a dochód spoza gospodarstwa 
– z  17  848 do 22  424 zł, tj. o  25,6%. Ponadto w  strukturze dochodów ogółem tych 
rodzin zmniejszył się udział dochodu pochodzącego z gospodarstwa rolnego (z 38,0% 
do 35,5%), a w rezultacie zwiększył się udział dochodu spoza gospodarstwa. Należy 
jednak zauważyć, że w latach 2010–2012 dochód z gospodarstwa rolnego byłby ujemny, 
gdyby gospodarstwa te nie otrzymały dopłat do działalności rolniczej. Wskazuje to 
na pogarszającą się kondycję ekonomiczną gospodarstw rolnych, co potwierdzają 
wartości mierników sprawności gospodarowania. W latach 2010–2012 w stosunku do 
roku 2005–2009 koszty ogółem wzrosły średnio o 28,3%, natomiast wartość produkcji 
wzrosła średnio o 11,8%. Sytuacja ta miała wpływ na spadek opłacalności produkcji, co 
mogło skłaniać badane rodziny do odchodzenia od działalności rolniczej w kierunku 
podejmowania działań pozarolniczych. 

Słabsza dynamika wzrostu dochodu z  gospodarstwa rolnego niż dochodu spoza 
gospodarstwa mogła być częściowo związana ze zjawiskami kryzysowymi, wyraźnie 
odczuwanymi w Polsce po 2009 r. Sukcesywnie wzrastały wówczas ceny zakupu więk-
szości środków do produkcji rolniczej, podczas gdy ceny wytworzonych w gospodar-
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stwach produktów rolnych zmieniały się różnokierunkowo. Niski poziom dochodów 
z gospodarstw rolnych i słaba kondycja ekonomiczna tych jednostek (objawiająca się 
m.in. nieodtwarzaniem majątku trwałego) zmuszała ich posiadaczy do poszukiwa-
nia dochodów poza gospodarstwem, choć i to nie było łatwe. W dobie postępującego 
kryzysu gospodarczego zmniejszała się bowiem m.in. liczba względnie dostępnych dla 
mieszkańców wsi stanowisk pracy, niejednokrotnie obniżały się też wynagrodzenia. 
W związku z tym dochody ogółem badanych rodzin (i rodzin do nich podobnych) nie 
były imponujące. 

W obu okresach uwzględnionych w  badaniu (2005–2009 i  2010–2012) pierwszą 
pozycję pod względem udziału w dochodach spoza gospodarstwa zajmowały dochody 
z zarobkowej pracy najemnej, a drugą – dochody z emerytur i rent. Marginalne znacze-
nie miały dochody z zarejestrowanej pozarolniczej działalności gospodarczej, chociaż 
w latach 2010–2012 zainteresowanie rodzin tym źródłem pozyskiwania dodatkowych 
dochodów było wyraźnie większe niż we wcześniejszym okresie. Stosunkowo rzadkie 
podejmowanie przez badane rodziny dodatkowej działalności pozarolniczej może 
świadczyć o  ich biernej postawie wobec aktualnych wyzwań stojących przed rolnic-
twem. Zjawisko to może wynikać m.in. z  faktu, że gospodarstwa tych rodzin należą 
do podmiotów o  małej sile ekonomicznej, często nierozwojowych, a  czasem nawet 
niezdolnych do kontynuowania działalności rolniczej. Ich sytuacja ekonomiczna 
wymaga zatem zdecydowanej poprawy. Jedną z dróg wiodących do tego celu może być 
poszukiwanie nowych źródeł dochodów bazujących na zasobach gospodarstwa (tzw. 
dywersyfikacja). Może to jednak wymagać wsparcia ze strony państwa, np. w postaci 
programów pomocowych z  funduszy UE kierowanych do gospodarstw, które są zbyt 
słabe ekonomicznie, by zapewnić warunki do rozwoju nowych funkcji gospodarczych. 

Niezbyt częste podejmowanie przez badane rodziny działań zmierzających do 
pozyskania dodatkowych źródeł finansowania może wiązać się również z wciąż małą 
dla nich dostępnością kredytów i pożyczek. To zaś nierzadko jest skutkiem zbyt małej 
zdolności kredytowej, jak również braku dostatecznych informacji na temat nowych 
źródeł finansowego wsparcia działalności gospodarczej zlokalizowanej na obszarach 
wiejskich. 
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The impact of agritourism on the land-use pattern of small 
farms operating in the Beskidy Mountains 

Wpływ agroturystyki na strukturę użytkowania ziemi 
w małych gospodarstwach rolnych funkcjonujących 
na terenie Beskidów

Kazimierz Klima
University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics 

Abstract. The study attempted to determine the effect of agritourism business activities 
on the land-use pattern of small farms located in southern Poland. The subject of analy-
sis was the information included in 68 survey questionnaires collected in the area of the 
following Beskidy Mountains ranges: Makowski, Wyspowy, Niski, and Sądecki. The sur-
vey was conducted in the years 2008–2011 on ecological farms involved in agritourism 
activities. It was found that agritourism activities caused the acreage of agricultural land 
to increase, which was mainly due to wasteland reclamation. As regards the land-use 
pattern, agritourism led to a decrease in the area of arable land, and an increase in the 
area of orchards, berry and herb gardens, and meadows and pastures. In the case of the 
structure of crops, a reduction was noted in the acreage of potato and cereal cultivation. 
In addition, agritourism contributed to the enlargement of areas designed for children’s 
playgrounds and parking lots, among other things. 

Keywords: agritourism • land-use pattern • agricultural land structure • crop structure 

Streszczenie. Praca miała na celu określenie wpływu działalności agroturystycznej na 
strukturę użytkowania ziemi w  małych gospodarstwach rolnych położonych w  połu-
dniowej Polsce. Przedmiotem analizy były informacje zawarte w 68 ankietach zebra-
nych na terenie Beskidu Makowskiego, Wyspowego, Niskiego i Sądeckiego. Badania an-
kietowe przeprowadzono w latach 2008–2011 w gospodarstwach ekologicznych prowa-
dzących działalność agroturystyczną. Stwierdzono, że w wyniku podjęcia działalności 
agroturystycznej zwiększyła się powierzchnia użytków rolnych, co nastąpiło głównie 
poprzez zagospodarowanie nieużytków. Działalność agroturystyczna spowodowała 
ograniczenie areału gruntów ornych i wzrost powierzchni sadów, jagodników, ogrodów 
ziołowych oraz łąk i  pastwisk w  strukturze użytków rolnych. W  strukturze zasiewów 
zmniejszył się areał uprawy ziemniaka i  zbóż. Ponadto działalność agroturystyczna 
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przyczyniła się do zwiększenia powierzchni gruntów przeznaczonych m.in. na place za-
baw dla dzieci oraz parkingi. 

Słowa kluczowe: agroturystyka • struktura użytkowania ziemi • struktura użytków rol-
nych • struktura zasiewów 

Introduction 

According to Drzewiecki (1995), agritourism is a form of leisure activities which are 
done in rural areas with an agricultural nature, by using an accommodation, cate-
ring, and recreation base directly connected with a  farm and its surrounding envi-
ronment: natural, production, and service-related. What distinguishes agritourism 
from other forms of tourism is its close relation to farming. The structure of the agri-
cultural (plant and animal) production of a farm should revolve around agritourism 
activities, with agritourists constituting the market for the produce (Sznajder and 
Przezbórska, 2006). The food base provided by the farm’s own ecological produc-
tion is both a characteristic feature and a substantial advantage of the agricultural 
offer (Prochowicz, 2010). This results from the fact that agritourists highly value the 
benefits they derive from quality foods produced with the use of ecological methods 
(Kowalska, 2011). The popular products of agritouristm farming may include products 
of animal origin (poultry meat, beef, pork, mutton, rabbit meat, etc.), and those of 
plant origin (vegetables, fruit, potatoes, etc.) (Pisarek and Lechowska, 2011). The 
cultivation of herbs and spice plants, valued particularly for their health and flavour 
properties, enjoys high popularity as well. Tourists are also interested in the produc-
tion of ecological honey from farm’s own apiaries (Kożuchowska, 2003), or in home-
-made wine (Lipińska, 2011). 

The available literature lacks studies investigating the changes occurring in the 
land-use pattern due to agritourism activities. The present study, therefore, was aimed 
to determine the impact of agritourism activities on the land-use pattern, usable agri-
cultural land structure, and crop structure of farms. 

Material and methods 

The study used the results of a survey carried out in the years 2008–2011 on 68 ecolo-
gical farms engaged in agritourism activities. The farms are located in the area of 
the Beskidy Mountains, specifically in the Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Beskid 
Niski, and Beskid Sądecki ranges. The survey was conducted during the inspection of 
those farms. 

The questions in the survey questionnaire were related to the causes and scale of 
changes in the land-use pattern, usable agricultural land structure, and crop structure 
of farms. The current status of the farms was compared with that preceding the start 
of agritourism activities. 

m.in
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Results and discussion 
On average, the farms being the subject of research have been engaged in agritourism 
activities for five years. The farm area averaged 7.63 ha (Table 1), and was close to the 
national average of 8.61, quoted by Kowalczyk (2008). 

The area of usable agricultural land, amounting to 6.24 ha, was by 1.74 ha larger than 
that found by Moskal and Kotala (1998) in the Radłów, Czchów, and Zakliczyn districts. 
This difference may be attributed to a different area under study, and a 13-year shift 
in time. The area of arable land constituted 50%, and that of green areas accounted for 
32% of the total area of usable agricultural land possessed by the investigated farms. 
In the research by Kuś and Jończyk (2008), arable land and green areas also had the 
dominant share in the total usable agricultural land. 

Engaging in agritourism activities caused an increase in the area of orchards, berry 
gardens, vegetable gardens, herb gardens, as well as meadows and pastures (Table 2). 
The fundamental cause of such changes was an increase in the demand for own fruit, 
vegetables, and herbs, and the need to ensure fodder for cattle, sheep, and horses. 
Nowakowski (2008) has also pointed to such a motivation behind the enlargement of 
green areas on farms operating in mountainous and hilly areas. 

An increase in the acreage of usable agricultural land by 0.51 ha on average after 
engaging in agritourism activities was mainly achieved by reclaiming wasteland, as a rule, 
unused slopes with substantial inclination. Those lands were most often converted into 
orchards and berry gardens with grass turf, with farmers receiving annual subsidies of 
PLN 1800.00/ha during the conversion period (Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
[MRiRW], 2007). As far as arable land is concerned, the greatest decrease in acreage was 
recorded for root crops, especially potato (Table 2). The principal cause in the latter case 
was a lack of effective ecological measures to combat the Colorado beetle larvae. Kowalska 
(2007) has mentioned the same factor behind the decrease in the potato-cultivation area. 

The present study showed an increase in the areas designed for children’s play-
grounds, parking lots, and barbecuing areas. According to Talara, Sawicki and 
Czerniecki (2003), allocating an area for such purposes is a vital factor contributing 
to the quality of agritourism services supplied. 

The land-use changes depended usually on the needs of a farmer’s family and the 
number of visitors. As follows from an analysis by Kożuchowska (2003), the agricultu-
ral production of an agritourism farm with an average area of 5 ha can fully cover the 
food demand of a five-person farmer’s family and a group of 10 visitors. This entails 
financial advantages for the farm since the costs of raw materials and own production 
are almost 100% lower than the costs of those obtained from external sources (purcha-
sed) (Woźniczko and Mikuta, 2006). 

The results of the study indicate that agritourism activities brought about changes in 
the pattern of land use on the surveyed farms. This may be seen as an adjustment to the 
current needs for improving the offer addressed to agritourists. The land-use changes 
may result in an improved effectiveness of agritourism activities. The present findings 
confirm the results obtained by Kania and Pierzchała (2011) as well as Niedziółka (2011), 
who discussed the adjustment of agricultural farms to current requirements, among 
other issues. The latter publications also show that agritourism is presently a desirable 
and rational method for diversifying agricultural activities in rural areas. 

1800.00/ha
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Table 1. Change in the area, land-use pattern, and agricultural land structure of farms as 
related to the engagement in agritourism activities 

Tabela 1. Zmiany powierzchni gospodarstw oraz struktury użytkowania ziemi i struktury 
użytków rolnych po rozpoczęciu działalności agroturystycznej 

No.
Lp.

Item
Wyszczegól- 

nienie

Area / Powierzchnia (ha) Change / Zmiana (ha)

Before engaging 
in agritourism 

Przed 
rozpoczęciem 
działalności 

agroturystycznej

After engaging 
in agritourism 

(currently)
Po rozpoczęciu 

działalności
agroturystycznej 

(obecnie)

Decrease
Zmniej- 
szenie

Increase
Zwiększenie

1 Arable land
Grunty orne 3.62 3.12 0.50

in which / w tym:
– vegetables 
– warzywa

0.03 0.16 0.13

2 Meadows
Łąki 1.16 1.26 0.10

3 Pastures
Pastwiska 0.60 0.72 0.12

4 Orchards
Sady 0.22 0.53 0.31

6 Berry gardens
Jagodniki 0.09 0.41 0.32

7 Herb gardens
Ogrody ziołowe 0.01 0.04 0.03

8

Total usable 
agricultural land
Razem użytki 
rolne

5.73 6.24

Total change
Zmiana razem

Increase / Zwiększenie: 
+ 0.51

9 Forest / Lasy 0.82 0.82

10 Wasteland
Nieużytki 0.79 0.15 0.64

11
Built-up areas
Tereny 
zabudowane

0.29 0.37 0.08

12

Areas dedicated to 
agritourism
Tereny 
pod działalnością 
agroturystyczną

0.00 0.05 0.05
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Table 2. Change in the acreage structure of crops as related to the engagement in 
agritourism activities 

Table 2. Zmiana struktury zasiewów po rozpoczęciu działalności agroturystycznej 

No.
Lp.

Item
Wyszczegól- 

nienie

Area / Powierzchnia (ha) Change / Zmiana (ha)

Before engaging 
in agritourism 

Przed 
rozpoczęciem
działalności

agroturystycznej

After engaging 
in agritourism 

(currently)
Po rozpoczęciu

działalności
agroturystycznej 

(obecnie)

Decrease
Zmniejszenie

Increase
Zwiększenie

1 Cereals
Zboża 2.57 2.26 0.31

2 Root crops 
Okopowe 0.79 0.30 0.49

3 Vegetables
Warzywa 0.03 0.16 0.13

4 Legumes 
Bobowate 0.23 0.40 0.17

5 Herbs / Zioła 0.01 0.04 0.03

Total / Razem 3.63 3.16 0.80 0.33

Source: Author’s study 
Źródło: Opracowanie własne 

No.
Lp.

Item
Wyszczegól- 

nienie

Area / Powierzchnia (ha) Change / Zmiana (ha)

Before engaging 
in agritourism 

Przed 
rozpoczęciem 
działalności 

agroturystycznej

After engaging 
in agritourism 

(currently)
Po rozpoczęciu 

działalności
agroturystycznej 

(obecnie)

Decrease
Zmniej- 
szenie

Increase
Zwiększenie

13 Total 9–12 
Razem 9–12 1.90 1.39 0.64 0.13

14

Total farm area 
Powierzchnia 
ogólna 
gospodarstwa

7.63 7.63 0 0

Source: Author’s study 
Źródło: Opracowanie własne 

Table 1. cont. / Tabela 1. cd.
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Conclusions 

Involvement in agritourism activities caused the following changes in the land-use 
patterns of small ecological farms in the Beskidy Mountains: 
1) An increase in the acreage of usable agricultural land, resulting mainly from waste-

land reclamation; 
2) A decrease in the acreage of arable land, and an increase in the acreage of orchards, 

berry and herb gardens, as well as meadows and pastures; 
3) A decrease in the acreage of cereal and potato cultivation in the crop structure;
4) An enlargement of the areas for children’s playgrounds and parking lots. 
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LGD „Blisko Krakowa” jako forma przedsiębiorczości  
i jej społeczne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich

The LAG “Blisko Krakowa” as a form of entrepreneurship, 
and its social significance for the development of rural areas 

Wioletta Knapik, Jacek Puchała, Barbara Kiełbasa 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

Streszczenie. W artykule podjęto problematykę przedsiębiorczości w jej szczególnym 
wymiarze – przedsiębiorczości społecznej – na przykładzie lokalnej grupy działania 
„Blisko Krakowa”. Na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz wywiadów pogłę-
bionych przeprowadzonych z przedstawicielami władz z obszaru objętego działalnością 
tej LGD (gminy: Czernichów, Skawina, Mogilany i Świątniki Górne) oceniono podejmo-
wane przez nią przedsięwzięcia, koncentrując się na projektach skierowanych do dzieci 
i młodzieży. Badana LGD działa na terenach wiejskich, które z  racji położenia w bez-
pośrednim sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej cechują się dodatnim saldem migracji. 
Chcąc przeciwdziałać zmianie charakteru tych wsi, lokalne władze oraz instytucje, takie 
jak np. LGD „Blisko Krakowa”, powinny dołożyć wszelkich starań, aby młode pokolenie 
zakorzeniło się w nowej społeczności, przejmując dziedzictwo kulturowe zamieszkiwa-
nego obszaru. Z analizy materiału badawczego wynika, że LGD „Blisko Krakowa” spro-
stała temu zadaniu. 

Słowa kluczowe: obszary wiejskie • przedsiębiorczość • Leader • LGD „Blisko Krakowa” 

Abstract. The paper addresses the issue of entrepreneurship, considering its particular 
dimension, i.e. social entrepreneurship, using the local action group “Blisko Krakowa” 
as an example. An assessment of the projects undertaken by the LAG in question was 
based on an analysis of the source materials and in-depth interviews conducted with the 
representatives of local authorities in the area covered by the LAG (districts: Czernichów, 
Skawina, Mogilany, and Świątniki Górne), and focused on the projects aimed at children 
and youth. The LAG “Blisko Krakowa” operates in rural areas which are located in the 
immediate vicinity of the Krakow agglomeration, and thus have a positive net migration 
rate. To counteract the change in the nature of those villages, the local authorities and 
institutions, such as the LAG “Blisko Krakowa”, should make every effort to ensure that 
the younger generation takes root in the new community, and assimilates the cultural 
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heritage of the area it inhabits. The results of the research show that the LAG “Blisko 
Krakowa” has succeeded in this task. 

Keywords: rural areas • entrepreneurship • Leader • LAG “Blisko Krakowa” 

Wstęp

Przedsiębiorczość jako działalność innowacyjna, zrywająca z  utartymi schematami 
i wzorami, wnosi nową jakość do życia społeczno-gospodarczego i przyczynia się do 
jego rozwoju. Podążanie znanymi, utartymi szlakami oraz obawa przed podejmowa-
niem nowych wyzwań nie generuje nowych działań, które finalnie służyłyby jednost-
kom i  społeczeństwu, w  konsekwencji podnosząc szeroko rozumianą jakość życia. 
Współczesne społeczeństwo ustawicznie się zmienia, co zmusza do poszukiwania 
nowych rozwiązań. Przedsiębiorczość społeczna jako taka poszerza działalność jedno-
stek i  podmiotów o  przedsięwzięcia służące grupom społecznym, społecznościom 
lokalnym bądź całym społeczeństwom. Jednym z przykładów takiej przedsiębiorczo-
ści są lokalne grupy działania (LGD), które stanowią oddolną inicjatywę mieszkań-
ców danego regionu, łączącą przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego 
i publicznego. LGD funkcjonują na obszarach wiejskich; korzystając ze wsparcia finan-
sowego Unii Europejskiej, realizują ideę przedsiębiorczości na wsi.

Specyfika obszarów wiejskich stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorczych jedno-
stek, które chcą czynnie się włączyć w  życie wsi celem rozwiązywania problemów 
społecznych, podnoszenia jakości życia, kultywowania tradycji, promowania lokalnych 
produktów czy wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w inny sposób. Wieś staje 
się coraz atrakcyjniejszym miejscem zamieszkania, ale dotyczy to głównie obszarów 
podmiejskich, zwłaszcza położonych w  pobliżu dużych aglomeracji. Nie oznacza to 
jednak, że zurbanizowane obszary wiejskie można pozostawić samym sobie. Migracje 
ludności z miasta do pobliskich wsi stawiają przed władzami lokalnymi nowe wyzwa-
nia. Szczególnego wsparcia wymagają dwie grupy społeczne: dzieci i młodzież. Ważne 
jest budowanie tożsamości związanej z  nowym miejscem zamieszkania, włączanie 
młodych w życie lokalnej społeczności oraz wzbudzanie w nich świadomości wspól-
noty z miejscem i z ludźmi je zamieszkującymi.

Celem pracy było określenie wpływu projektów podejmowanych przez lokalną grupę 
działania „Blisko Krakowa” (powstałą w  2006 r.) na jakość życia mieszkańców kilku 
podkrakowskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i  młodzieży. 
Badano także, jaką wartość dodaną w sensie korzyści społecznych przynosi działalność 
tej LGD. W pracy skupiono się na projektach skierowanych do młodych mieszkańców 
jako ostatecznych beneficjentów wdrożonych projektów.

Do szczegółowej analizy przyjęto dwa zagadnienia: 
1) efektywność projektów zrealizowanych na obszarze LGD „Blisko Krakowa” w opinii 

wójtów i burmistrzów, 
2) znaczenie realizowanych projektów dla podniesienia jakości życia dzieci i młodzie-

ży na badanym obszarze. 
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Materiał i metody 

Obszarem badań były gminy, które swym zasięgiem obejmuje LGD „Blisko Krakowa”: 
Czernichów, Skawina, Mogilany i Świątniki Górne, znajdujące się w strefie oddziaływa-
nia miasta Kraków (ryc. 1).

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru działania LGD „Blisko Krakowa” (gminy: Czernichów, Skawina, 
Mogilany, Świątniki Górne) 

Fig. 1. Location of the area of operation of the LAG “Blisko Krakowa” (districts: Czerni-
chów, Skawina, Mogilany, Świątniki Górne) 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem nakładki na Excel firmy Sagra 
Source: Authors’ work using an Excel overlay produced by Sagra

Główne źródło informacji pierwotnych stanowiły badania z  użyciem metody 
wywiadu pogłębionego. Wywiady przeprowadzono z czterema wójtami i burmistrzami 
na terenie funkcjonowania LGD „Blisko Krakowa”. Respondenci ocenili wpływ zreali-
zowanych projektów m.in. na rozwój funkcji turystycznej, aktywizację społeczną, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz pobudzanie przedsiębiorczości. Do analizy 
funkcjonowania LGD zastosowano także metodę obserwacji uczestniczącej, która 
polegała na udziale w realizacji projektu pt. „Skarby blisko Krakowa”. Wykorzystano 
również metodę desk research, opierającą się na analizie dokumentów pozyskanych od 
LGD „Blisko Krakowa”. Ponadto przeprowadzono analizę danych statystyki publicz-
nej oraz bazy projektów wykonywanych na obszarze badanej LGD w ramach realizacji 
lokalnej strategii rozwoju. 

m.in
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Wybór tematu badań miał związek z istotnym znaczeniem jakości życia młodego 
pokolenia dla polityki zarządzania obszarem, do rozwoju którego przyczynia się każda 
lokalna grupa działania. Na terenie objętym zasięgiem LGD „Blisko Krakowa” z roku 
na rok przybywa osób w wieku produkcyjnym, w tym rodzin z dziećmi. Dynamicznie 
rozwija się tu budownictwo mieszkaniowe ze względu na migracje ludzi z  centrum 
Krakowa na jego obrzeża i  do okolicznych miejscowości. LGD „Blisko Krakowa” 
dostrzega ten trend i stara się reagować na potrzeby nowych mieszkańców, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży. 

Coraz większym wyzwaniem, również ekonomicznym, staje się w Polsce starzenie 
się społeczeństwa. Nie dotyczy to jednak podkrakowskich gmin, na terenie których 
funkcjonuje badana LGD. Obszar ten cechuje dodatnie saldo migracji i wzrost udziału 
osób w wieku produkcyjnym (ryc. 2). 

Ryc. 2. Liczba mieszkańców obszarów wiejskich w  wieku przedprodukcyjnym, produkcyj-
nym i poprodukcyjnym w gminach Czernichów, Skawina, Mogilany i Świątniki Gór-
ne w latach 1995–2013 

Fig. 2. Number of rural residents at pre-production, production, and post-production age 
in the Czernichów, Skawina, Mogilany, and Świątniki Górne districts in the years 
1995–2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
Source: Authors’ study based on the data from the Central Statistical Office of Poland 

Charakterystyka przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość jest jednym z  głównych stymulatorów rozwoju społeczno-gospo-
darczego, działania przedsiębiorcze pobudzają bowiem aktywność lokalnych społecz-
ności i  uwalniają ich endogeniczny kapitał. Rozumienie i  definiowanie terminów 
‘przedsiębiorca’ i  ‘przedsiębiorczość’ nieco się różni w  zależności od dyscypliny 
naukowej. W  klasycznym, ekonomicznym ujęciu przedsiębiorczość to „Podstawowy 
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bodziec, który uruchamia i podtrzymuje ruch kapitalistycznej maszynerii, wychodzi od 
nowych dóbr konsumpcyjnych, nowych rynków, nowych form przemysłowej organi-
zacji, tworzonych przez kapitalistyczne przedsiębiorstwo” (Schumpeter, 2009, s. 262). 
Z kolei socjologowie „definiują przedsiębiorcę jako twórczego innowatora w dziedzinie 
przedsiębiorczości, w odróżnieniu od typowego właściciela firmy, kapitalisty czy zawo-
dowego menedżera, którzy częściej dostosowują się do ustalonych procedur i zadań. 
(...). Teorie zachowań przedsiębiorczych uwzględniają takie elementy, jak cechy 
osobowości, pochodzenie społeczne, »artystyczne« lub »rzemieślnicze« podejście do 
pracy, źródła kapitału, środowisko ekonomiczne oraz charakter instytucji” (Marshall, 
2008, s. 262). 

W społeczeństwie postindustrialnym odchodzi się od postrzegania przedsiębior-
czości jako źródła rozwoju kapitalistycznej gospodarki, osadzając to pojęcie w kate-
goriach zachowań i działań przedsiębiorczych, które bywają utożsamiane z  innowa-
cyjnymi. 

Według Martina i  Osberga (2007, s. 33), przedsiębiorcę cechuje kreatywność 
i innowacyjność oraz odwaga i determinacja w poszukiwaniu nowych metod, czasem 
radykalnie odbiegających od dotychczas stosowanych. Przedsiębiorca nie koncentruje 
się na wprowadzaniu drobnych usprawnień czy modyfikacji istniejących rozwiązań; 
jego celem jest szukanie zupełnie nowych sposobów na radzenie sobie z  konkret-
nym problemem. Zatem, jak zauważa Drucker (1992, s. 54), „...przedsiębiorca zawsze 
poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje ją jako okazję...”. 

W ostatnich dziesięcioleciach przedsiębiorczość często bywała łączona z  dzia-
łaniem na rzecz konkretnego środowiska społecznego, grup społecznych (stąd jej 
nazwa ‘przedsiębiorczość społeczna’), stymulowanym koniecznością zaspokojenia 
potrzeb danego środowiska lokalnego. Przedsiębiorca stara się w  takie działanie 
włączyć różne podmioty (jednostki, grupy, organizacje, instytucje) i współpracować 
z nimi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Przedsiębiorca społeczny nie 
osiągnie sukcesu, jeśli do swoich innowacyjnych pomysłów, rozwiązań czy idei nie 
włączy innych ludzi. Kreowanie przedsiębiorczości na bazie poszerzania kręgu ludzi 
wdrażających te pomysły w  życie i  wzbogacających je o  własną wiedzę i  doświad-
czenia przesądza o  sukcesie przedsięwzięcia, a  zwiększenie profitów dzięki efek-
towi synergii przynosi korzyść społeczną. Należy podkreślić, że przedsiębiorczość 
społeczna ma różny wymiar i zasięg działania. „Przedsiębiorcy społeczni wyznaczają 
sobie taki cel, o którym organizacje non-profit nawet nie śnią – chcą oni nie tylko 
służyć społeczności lokalnej czy tworzyć sieć krajową, ale także wprowadzać trwałe 
zmiany w zachowaniach całego narodu lub nawet całego świata, tak aby podnosić 
jakość życia milionów ludzi” (Kramer, 2005, s. 6). W przedsiębiorczości społecznej 
istotne są nie tyle zmiany, ile jednostki będące podmiotem i  sprawcą tych zmian 
(Light, 2006, s. 47–48). 

Przedsiębiorczość wiąże się również z gotowością ponoszenia ryzyka oraz doświad-
czania różnego rodzaju kryzysów (kryzysu więzi społecznych, kryzysu zaufania, kryzysu 
gospodarczego itd.). Kryzys, w  perspektywie przedsiębiorczości, staje się szansą dla 
ludzi, którzy nie tylko mają wyjątkowe predyspozycje i umiejętności, ale także dyspo-
nują kapitałem. Sytuacje ekstremalne są czymś naturalnym dla ludzi przedsiębior-
czych, a dzięki ich aktywności zyskują inni (Kampka, 2010, s. 25). 



Wioletta Knapik, Jacek Puchała, Barbara Kiełbasa 40

PDGR – PSAH

Z badań przeprowadzonych w  2010 r. na reprezentatywnej próbie dorosłych 
mieszkańców Łodzi wynika, że przedsiębiorczość jako cecha jednostki nie jest 
uwarunkowana tylko socjalizacją (tj. cechami społeczno-kulturowymi), ale w dużym 
stopniu wynika z  psychologicznych cech tej jednostki. W  praktyce oznacza to, że 
nie każdy może prowadzić przedsiębiorstwo, a sama nauka i praktyka, bez uwzględ-
nienia predyspozycji psychologicznych, mogą nie wystarczyć (Mularska-Kucharek, 
2012, s. 73, 211). 

Zarys przedsiębiorczości na wsi 

Zarówno przedsiębiorczość rozumiana ogólnie, jak i przedsiębiorczość społeczna mają 
różny charakter w zależności od środowiska (miasto – wieś). Różnice dotyczą moty-
wacji przedsiębiorców, stosowanych przez nich sposobów rozwiązywania problemów 
oraz środków wykorzystywanych do realizacji celów. 

Ostrowski (1999) wyróżnił następujące formy przedsiębiorczości występujące na 
obszarach wiejskich: zarejestrowana działalność gospodarcza; niezarejestrowana 
działalność gospodarcza; rodzinna działalność gospodarcza; przedsiębiorcza dzia-
łalność umożliwiająca powstawanie nowych miejsc pracy; działalność gospodarcza 
w mieście i na wsi; działalność obejmująca usługi sąsiedzkie. 

Charakter przedsiębiorczości determinują również procesy demograficzne, ruraliza-
cja miast, kierunki migracji wewnętrznych, rozrastanie się obszarów metropolitarnych. 
Już w połowie lat 90. XX wieku, u progu transformacji ustrojowej w Polsce, zauważono, 
że „Traci na znaczeniu miasto jako rynek pracy, a coraz większy odsetek zamieszkują-
cych na wsi jest zatrudnionych na miejscu lub w najbliższej okolicy. Przesuwanie się 
zarobkowania mieszkańców wsi do środowiska, w którym mieszkają, ma uzasadnienie 
społeczne, socjologiczne, a przede wszystkim ekonomiczne” (Zegar, 1997, s. 16–17). 

Przedsiębiorczość jako cecha oraz przejaw innowacyjności jest uwarunkowana 
przede wszystkim kulturą i  historią danego społeczeństwa. Podstawową przeszkodę 
dla powstawania i  rozprzestrzeniania przedsiębiorczości społecznej w naszym kraju 
stanowi mentalność Polaków, którą doskonale obrazuje pewien przykład opisany 
w książce Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka Praszkiera i Nowaka (2012, s. 7). 
Mianowicie, u progu transformacji ustrojowej, na zaproszenie kooperatywy austriac-
kich farmerów, grupa polskich rolników udała się za granicę, aby przyjrzeć się nowo-
czesnym sposobom gospodarowania opartym na współpracy. Efekty takiego współ-
działania były imponujące, dlatego polscy rolnicy postanowili skopiować austriacki 
pomysł – dzięki utworzeniu spółdzielni mogliby pozbyć się nieefektywnych narzędzi 
i zastąpić je nowocześniejszymi, ponadto taka forma gospodarowania przyczyniłaby 
się do skrócenia łańcucha żywnościowego poprzez eliminację różnych pośredników. 
Zderzenie z  rodzimą rzeczywistością zweryfikowało uprzednie plany. Okazało się, 
że współpraca gospodarzy pochodzących z  różnych wsi jest niemożliwa ze względu 
na podejrzliwość i  brak zaufania w  gronie mających ze sobą kooperować rolników. 
Skupienie się na potencjalnych problemach, stratach i  nieuzasadnionych profitach, 
które mieliby osiągnąć inni, spowodowało, że wizja realnych korzyści (co wynikało 
z austriackiego przykładu) została przesłonięta przez mnożące się przeszkody. 
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Na pytanie, jak prezentuje się przedsiębiorczość na wsi w ostatnich latach, pozwa-
lają odpowiedzieć badania ilościowe (570 wywiadów kwestionariuszowych PAPI1, prze-
prowadzonych z przedsiębiorcami z firm mikro, małych i średnich oraz właścicielami 
gospodarstw rolnych prowadzącymi działalność pozarolniczą na terenach wiejskich 
wszystkich 16 regionów kraju), a także wywiady pogłębione z przedstawicielami insty-
tucji otoczenia biznesu (firm szkoleniowych, finansowych, informacyjnych, doradczych 
itp.). Obraz przedsiębiorcy i przedsiębiorczości na wsi przedstawia się następująco: 
1) Aktywność gospodarcza na wsi jest słabsza niż w miastach, od kilku lat dają się 

jednak zauważyć pozytywne trendy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na ob-
szarach wiejskich; 

2) Przedsiębiorcy reprezentują średni przedział wiekowy (50–59 lat), a ok. 25% z nich 
to kobiety; 

3) Zaznacza się tendencja wzrostowa w  zakresie liczby przedsiębiorców z  wyższym 
wykształceniem; 

4) Przeważają mikroprzedsiębiorstwa wieloosobowe i jednoosobowe; 
5) Przedsiębiorcy rzadko korzystają z usług instytucji otoczenia biznesu (ok. 20%); 
6) Przedsiębiorców cechuje mała mobilność, niechęć wobec podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych oraz opór wobec zmian; 
7) Większość przedsiębiorców ograniczyła się tylko do jednego programu w ramach 

pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (głównie były to na-
stępujące programy: PROW 2007–2013, Regionalne Programy Operacyjne i  PO 
Kapitał Ludzki). 

Rozwój przedsiębiorczości na wsi utrudniają takie bariery, jak: skomplikowany 
system podatkowy; wadliwe przepisy prawne oraz ich nadmiar, a z drugiej strony – brak 
przepisów legislacyjnych sprzyjających przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 
obszarach wiejskich; nadmierna biurokracja; przewaga konkurowania nad współpracą, 
wynikająca z  mentalności, jak również z  braku świadomości potencjalnych korzyści 
(Raport badawczy..., 2014). Tych barier, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, 
jest więcej, ale najważniejszą przeszkodą w  rozwoju przedsiębiorczości wydają się 
uwarunkowania instytucjonalne (np. podatki, ubezpieczenia społeczne), bezpośred-
nio wpływające na wysokość osiąganych zysków. Niedobory w zakresie infrastruktury 
technicznej również utrudniają podjęcie decyzji o  uruchomieniu własnego biznesu. 
Mając jednak świadomość istnienia barier, można przygotować się na stwarzaną 
przez nie sytuację i wypracować własną strategię. Znacznie poważniejszą przeszkodą 
w  rozwijaniu inicjatyw gospodarczych na wsi jest brak dostatecznej wiedzy oraz 
nieuświadamianie sobie istnienia pewnych ograniczeń, co sprawia, że przedsiębiorcy 
nie mogą przygotować się na występowanie konkretnych utrudnień związanych 
z prowadzeniem prywatnego interesu (Groszkowski, 2013, s. 34). 

Poziom przedsiębiorczości wiejskiej ma związek ze stopniem urbanizacji obszarów 
wiejskich. Tereny położone w pobliżu dużych ośrodków miejskich i aglomeracji odzna-
czają się wysoką dynamiką w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na wsi. 

1  Wywiady bezpośrednie, zwane PAPI od angielskiej nazwy Paper and Pencil Interview. 
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Gminy typowo rolnicze, ale również te o  charakterze turystycznym i  rekreacyjnym, 
cechują się wolniejszym tempem rozwoju gospodarczego (Raport diagnostyczny..., 2014). 

Miarą potencjału przedsiębiorczości jest aktywność społeczna, zwłaszcza ludzi 
młodych, których postawy jeszcze się kształtują. Istnieje zależność między siłą więzi 
łączących jednostki oraz stopniem ich lokalnej tożsamości a  skłonnością do podej-
mowania pracy społecznej na rzecz swej małej ojczyzny. Zależność taką potwierdzają 
badania przeprowadzone w 2009 r. wśród maturzystów jednego z liceów ogólnokształ-
cących w Opocznie, z których aż 61,8% zadeklarowało przynależność do różnych orga-
nizacji i stowarzyszeń, przy czym najwięcej (14,7%) – do Ochotniczej Straży Pożarnej 
(Jurek, 2014, s. 57, 67–68). 

Zakorzenienie w lokalnej społeczności powoduje, że jednostka, czując się jej człon-
kiem, będzie dążyła do wzmacniania wzajemnych więzi w obrębie wspólnoty. Wymiar 
i siła takich działań w dużej mierze zależą od reakcji otoczenia na podejmowane przez 
jednostkę próby integracji i  zacieśniania więzi z  członkami lokalnej społeczności. 
Zderzenie się wzajemnych oczekiwań uwalnia potencjał zarówno jednostek, jak i grupy, 
co sprzyja przedsiębiorczości, czyli podejmowaniu działań, które służą kreowaniu 
oraz zaspokajaniu własnych i cudzych potrzeb. W tym rozumieniu przedsiębiorczość 
jest czynnikiem więziotwórczym, a u  jej podłoża leży kultura stająca się osnową dla 
budowania wspólnej tożsamości. „Pozbawienie ludzi wspólnotowej tożsamości – my/
ja, opartej na wspólnej kulturze, otwiera pole dla totalitaryzmu indywidualistycznego 
i  kolektywistycznego. Zbiorowość jednostek, która nie jest połączona wspólnotową 
więzią, nie będzie przyjmować wspólnej postawy my...” (Rosół, 2014, s. 20). 

Lokalne grupy działania (LGD) na tle programu Leader 
jako przejaw przedsiębiorczości na wsi 

Leader to akronim francuskiej nazwy jednego z  programów unijnych wdrażanych 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) – brzmi ona „Liaison entre actions de déve-
loppement de l’économie rurale”, co oznacza „powiązania między działaniami na rzecz 
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich” (www.prow.sbrr.pl). 

Program Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiej-
skich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD) w ramach opracowanej przez 
społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR). Ma on umożliwić prowadzenie 
innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne. 
Bezpośredni i  najważniejszy cel programu stanowi budowanie kapitału społecznego 
na wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych 
miejsc pracy na obszarach wiejskich. Cel ten jest osiągany m.in. poprzez tworzenie lokal-
nych grup działania, czyli partnerstwa obejmującego przedstawicieli trzech sektorów: 
publicznego, gospodarczego i społecznego (www.prow.sbrr.pl), co pokazano na rycinie 3. 

W ramach programu Leader wspierane są działania mające na celu poszerzenie 
wiedzy oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób zamierzających rozpocząć 
działalność dodatkową (obok rolniczej), jak również osób odchodzących z rolnictwa. 
Program finansuje także projekty związane z udostępnianiem kulturowych, przyrod-
niczych i turystycznych zasobów obszarów wiejskich (www.prow.sbrr.pl). 

www.prow.sbrr.pl
m.in
www.prow.sbrr.pl
www.prow.sbrr.pl


43

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2015

LGD „Blisko Krakowa” jako forma przedsiębiorczości i jej społeczne znaczenie...

Ryc. 3. Współpraca trzech sektorów stanowiąca podstawę dla lokalnych grup działania 
Fig. 3. Cooperation of three sectors forming the base for local action groups 

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Authors’ study 

Aby można było wykonywać zadania w  ramach programu Leader, należy przede 
wszystkim odpowiednio przygotować lokalną strategię rozwoju. W  procesie przygo-
towywania strategii bardzo duże znaczenie ma analiza obszaru LGD, w  tym analiza 
SWOT. Istotne jest zidentyfikowanie mocnych stron, aby je jak najlepiej wykorzy-
stać, oraz wskazanie słabych stron i opracowanie sposobów ich minimalizowania. Na 
etapie analiz ważne jest również opracowanie drzewa problemów i powiązanego z nim 
drzewa celów jako skutecznych narzędzi identyfikacji problemów i określania celów 
LSR. Wykorzystując te narzędzia, można sformułować cel ogólny i cele szczegółowe, 
których realizacja powinna doprowadzić do usunięcia lub zminimalizowania przyczyn 
kluczowych problemów występujących na danym obszarze. 

Złożoność budowania wspólnej strategii przez trzy sektory wynika z konieczności 
pogodzenia rozbieżnych interesów i uświadomienia członkom wspólnoty celów rozwoju 
lokalnego. Jest to niezbędne ze względu na różne oczekiwania uczestników. Zarówno 
proces uzgadniania celów, jak i realizacji opracowanej strategii rozwoju wymaga odpo-
wiedniego podejścia strategicznego do komunikacji wewnątrz i  na zewnątrz organi-
zacji. Cele przedstawicieli sektora prywatnego są inne niż cele sektora publicznego 
i pozarządowego, czasem nawet rozbieżne. Bardzo często sektor prywatny nie jest zain-
teresowany włączeniem się w partnerstwo. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki 
sposób uaktywnić wszystkie trzy sektory, a także jak znaleźć wspólne dla nich cele. 

Współpraca trzech sektorów polega przede wszystkim na realizacji tzw. małych 
projektów, finansowanych z  funduszy programu Leader. Projekty te w szczególności 
dotyczą takich dziedzin, jak (www.prow.sbrr.pl): 
– organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi, 
– promocja i rozwój twórczości lokalnej i artystycznej, 
– rozwój turystyki i agroturystyki, 
– tworzenie, rozwój, przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów i usług ba-

zujących na lokalnych zasobach, 

www.prow.sbrr.pl
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– organizacja imprez kulturalnych i sportowych, 
– zakup urządzeń i sprzętu (np. komputerów) i udostępnianie ich społeczności wiej-

skiej, 
– renowacja i zabezpieczanie kapliczek i pomników przyrody, 
– odnawianie elewacji prywatnych budynków położonych w tzw. centrum wsi, 
– zakup strojów i eksponatów dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycz-

nych i innych, które kultywują miejscowe tradycje i zwyczaje, 
– utrzymywanie i kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 
– budowa lub odbudowa małej infrastruktury turystycznej, np. punktów widoko-

wych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarskich i biegowych, tras 
rowerowych itp., 

– wyposażanie wiejskich świetlic lub ich remont. 

Jak wspomniano wcześniej, lokalne grupy działania powstałe na bazie partnerstwa 
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego służą reali-
zacji celów w ramach programu Leader. LGD stanowią jedną z form przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich oraz pełnią istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym 
tych obszarów. Są ogniwem łączącym pozostałe inicjatywy przedsiębiorcze z różnymi 
formami pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych. LGD stymulują proces 
zawiązywania się endogenicznych inicjatyw rolników oraz lokalnych społeczności 
(przedsiębiorczość rolna „początkowa”). Interesariusze, włączając się w  organizację 
różnych przedsięwzięć, przyczyniają się do wzrostu zaawansowania przedsiębiorczości 
(przedsiębiorczość rolna „zaawansowana”). Co więcej, zaangażowane podmioty mobi-
lizują pozostałych uczestników rynku do kreowania nowych form produkcji i  usług 
(Greta i Tomczak-Woźniak, 2013, s. 94). 

Wnioski z badań (typu case study) obejmujących wybrane LGD działające na tere-
nie województwa małopolskiego posłużyły do sporządzenia następującej klasyfikacji 
działań aktywizujących LGD pod kątem zaangażowania poszczególnych podmiotów 
(Knapik, 2015, s. 101–103): 
1) działania indywidualne – jednostki podejmują aktywność dotyczącą danego ob-

szaru życia kulturowego, społecznego czy gospodarczego lub koncentrują się na 
połączeniu kilku działań; taki charakter mają inicjatywy z zakresu dziedzictwa 
kulturowego realizowane wspólnie z przedstawicielem biznesu (np. indywidual-
na twórczość rękodzielnicza, która może być wspierana przez drobne przedsię-
biorstwa), 

2) działania zespołowe – działania grupowe jednotorowe lub łączące kilku interesa-
riuszy (np. producentów i przetwórców lokalnych produktów ekologicznych), 

3) działania indywidualno-zespołowe – jednostka podejmuje współpracę z grupą, 
4) działania kooperacyjne zespołowe – współdziałanie różnych grup w celu osiągania 

korzyści własnych poszczególnych grup, korzyści zespołowych lub korzyści ogólno-
społecznych (np. promocja produktu regionalnego w ramach jednej lokalnej grupy 
działania lub w połączeniu z innymi podmiotami na szczeblu ponadregionalnym 
albo promocja o zasięgu krajowym), 
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5) działania kooperacyjne zespołowo-indywidualne – jednostka współpracuje z gru-
pą na rzecz realizacji różnych celów – indywidualnych, grupowych lub ogólnych 
(np. włączanie się poszczególnych jednostek w działania podejmowane przez grupy 
producentów). 

Lokalne grupy działania w aspekcie sieci społecznych 

Lokalne grupy działania stanowią klasyczny przykład sieci społecznych (ang. social 
networks). Grono osób bezpośrednio powiązanych między sobą w ramach podjętych 
działań i wyznaczonych celów, planując przedsięwzięcia o charakterze strategicz-
nym, poszerza swój krąg o  kolejne jednostki, które zostają wchłonięte przez tę 
strukturę. 

Jak zauważa Gilchrist (2014, s. 239), „Networkingowe podejście do pracy nad rozwo-
jem społeczności otwiera dostęp i  zapewnia szlaki komunikacyjne wiodące przez 
krajobraz społeczeństwa, wykorzystując osobiste przyzwyczajenia, lokalne zwyczaje 
i władzę instytucjonalną w celu poprawy jakości życia w społecznościach oraz stwo-
rzenia mechanizmów zbiorowego empowermentu”. 

Potęgę i  znaczenie interpersonalnych połączeń we współczesnym świecie zależ-
nym od sieci kontaktów wirtualnych uzmysławia nam konstatacja (Christakis i Fowler, 

2011, s. 291–292): „Wielkie wyzwanie XXI wieku – zrozumienie, jak to się dzieje, że 
cała ludzkość jest większa niż suma jej części składowych – dopiero się rozpoczyna (...), 
że aby poznać siebie, trzeba najpierw zrozumieć, w jaki sposób – i dlaczego – jesteśmy 
wszyscy ze sobą połączeni”. 

Castells (2008) w  swojej pracy Społeczeństwo sieci porusza fenomen powiązań 
społecznych generowanych za pośrednictwem Internetu. Wprawdzie kwestia siły 
i  trwałości więzi społecznych jednostek pozostających w  wirtualnych koneksjach 
pozostaje dyskusyjna, jednak bezsporna wydaje się korzyść płynąca z budowania trwa-
łych relacji powstających z połączenia kontaktów bezpośrednich face-to-face z kontak-
tami pośrednimi on-line, stanowiącymi kontynuację oraz uzupełnienie komunikacji 
„twarzą w twarz” jako podstawy istniejących stosunków interpersonalnych. W dobie 
kryzysu więzi społecznych formy komunikacji stosowane przez LGD stwarzają szanse 
na nawiązywanie względnie trwałych relacji, gdyż ich siłę gwarantuje wykorzystanie 
mechanizmów łączących tradycyjne formy komunikacji z  nowoczesnymi – wirtual-
nymi, za pośrednictwem Internetu. 

Wyniki i dyskusja 

Lokalna grupa działania „Blisko Krakowa”, w strategii opracowanej w ramach programu 
Leader (PROW 2007–2013), określiła cztery najważniejsze cele swojej działalności, 
opatrując je hasłami: 
1) Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców 

(budowa, wyposażanie i  modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej i  re-
kreacyjnej); 
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2) Warunki sprzyjające aktywności społecznej (projekty w zakresie tworzenia przestrze-
ni publicznej sprzyjającej aktywności mieszkańców); 

3) Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego swojego ob-
szaru (działania w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 
identyfikacja, dokumentacja, a następnie promocja dziedzictwa kulturowego, hi-
storycznego i przyrodniczego); 

4) Lokalne społeczności aktywne gospodarczo (wykorzystanie lokalnego potencjału do 
tworzenia miejsc pracy, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji 
o lokalnym rynku usług i produktów). 

W niniejszej pracy analizie poddano pierwszy cel strategiczny, tj. Dobre warunki 
sprzyjają aktywności kulturalnej, sportowej i  rekreacyjnej mieszkańców. Wskaźnikiem 
osiągnięcia tego celu miał być wzrost jakości życia mieszkańców wskutek polepszenia 
miejscowych warunków, tak aby sprzyjały aktywności mieszkańców gmin objętych 
działaniem LGD. Warto zauważyć, że badana LGD skupiła się na realizacji strategii 
głównie poprzez „Małe projekty”, które stanowiły ponad 84% wszystkich realizowa-
nych działań. Wartościowo najwięcej środków przeznaczono na realizację projektów 
w ramach działania „Odnowa wsi” (64,5%), a co trzecia złotówka została przeznaczona 
na realizację „Małych projektów” (tab. 1).

Tabela 1. Liczba zrealizowanych projektów i  kwota pozyskanych środków w  ramach 
działań osi Leader (PROW 2007–2013) 

Table 1. Number of completed projects, and the amount of funds received under the 
measures of the Leader axis (RDP 2007–2013) 

Działanie 
Measure 

Zrealizowane projekty 
Completed projects 

Wsparcie finansowe 
Financial support

Liczba 
Number %

Kwota (tys. zł) 
Amount 

(thousand PLN) 
%

„Odnowa wsi” 
“Village renewal” 11  9,6 2641 64,5

„Mikroprzedsiębiorstwa” 
“Micro-enterprises” 7  6,1 300  7,3

„Małe projekty” 
“Small-scale projects” 97 84,3 1153 28,2

Razem / Together 115 100 4094 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD „Blisko Krakowa” 
Source: Authors’ study based on the data from the LAG “Blisko Krakowa” 

Aby osiągnąć założone cele, LGD „Blisko Krakowa” przygotowała i złożyła aż 234 
projekty, z  których 115 zostało sfinansowanych. Ogólnie biorąc, co drugi projekt 
przygotowany przez LGD uzyskał dofinansowanie i był realizowany. Najmniej projek-
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tów wykonano w ramach działania „Mikroprzedsiębiorstwa”. Było to spowodowane 
faktem, że tylko co czwarty projekt złożony w ramach tego działania uzyskał dofi-
nansowanie (tab. 2). 

Na badanym obszarze zrealizowano łącznie 52 projekty skierowane do dzieci 
i  młodzieży. Najwięcej tego typu przedsięwzięć odnotowano w  gminie Skawina. 
Miały one na celu przede wszystkim stworzenie warunków do odpowiedniego 
spędzania wolnego czasu. Jest to jeden z ważnych obszarów aktywności nie tylko 
w  dużych miastach, ale także na wsi, gdzie bardzo często brakuje odpowiedniej 
infrastruktury. Projekty te stanowiły 35–53% ogółu projektów realizowanych przez 
LGD (ryc. 4). 

Tabela 2. Udział zrealizowanych projektów w  ogólnej liczbie projektów złożonych 
w ramach działań osi Leader (PROW 2007–2013) 

Table 2. Proportion of projects completed in the total number of projects submitted 
under the measures of the Leader axis (RDP 2007–2013) 

Działanie 
Measure 

Projekty / Projects
Udział (%) 

zrealizowanych projektów 
w ogólnej liczbie 

złożonych projektów 
Proportion (%) 

of completed projects 
in total number 

of submitted projects 

Złożone
Submitted 

Zrealizowane
Completed 

„Odnowa wsi” 
“Village renewal”  16  11 68,7

„Mikroprzedsiębiorstwa”
“Micro-enterprises”  29   7 24,1

„Małe projekty” 
“Small-scale projects” 189  97 51,3

Razem / Together 234 115 49,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD „Blisko Krakowa” 
Source: Authors’ study based on the data from the LAG “Blisko Krakowa” 

Ze środków pozyskanych w  ramach działania „Małe projekty” sfinansowano 
przede wszystkim remonty i wyposażenie świetlic wiejskich (ponad 40% wszystkich 
środków). Fundusze wykorzystano nie tylko na odremontowanie i odnowienie budyn-
ków świetlic, ale także na wyposażenie ich w sprzęt do gier i zabaw dla dzieci oraz 
w  instrumentaria dla orkiestr ludowych. W kilku miejscach zatrudniono koordyna-
torów świetlic, których zadaniem jest organizowanie opieki nad dziećmi przycho-
dzącymi po południu do świetlicy oraz zagospodarowania ich wolnego czasu. Prawie 
20% środków pozyskanych z działania „Małe projekty” przeznaczono na budowę lub 
wyposażenie placów zabaw dla dzieci, a 10% – na budowę lub wyposażenie boisk spor-
towych zlokalizowanych na wsi. Środki te wydatkowano na przygotowanie terenu, 
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zakup urządzeń i  ich montaż, a  także na budowę ogrodzeń placów zabaw i  boisk. 
Realizacja tych działań umożliwiła utworzenie bądź odnowienie miejsc dostępnych 
dla wszystkich mieszkańców. Jest to przestrzeń publiczna, sprzyjająca integracji 
mieszkańców i  polepszeniu jakości życia, a  co więcej – komfortowa i  bezpieczna, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży (ryc. 5). 

Ryc. 4. Udział projektów skierowanych do dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie projektów 
zrealizowanych na obszarze działania LGD „Blisko Krakowa” w ramach działań osi 
Leader 

Fig. 4. Number of projects aimed at children and youth as compared to the total number of 
projects completed in the area of operation of the LAG “Blisko Krakowa” under the 
measures of the Leader axis 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD „Blisko Krakowa” 
Source: Authors’ study based on the data from the LAG “Blisko Krakowa” 

Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w  ramach działania „Małe projekty” 
zostały ocenione przez respondentów pod względem ich wpływu na zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, aktywizację społeczną, rozwój funkcji turystycznej obszaru 
i  rozwój przedsiębiorczości. Respondenci wyrazili swoją opinię, przyznając oceny 
według 10-punktowej skali (1 pkt – ocena najniższa, 10 pkt – najwyższa). 

Pod względem zachowania dziedzictwa kulturowego najwyżej (10 pkt) oceniono 
takie projekty, jak: 
– wydanie publikacji Świątnickie bajki, legendy i podania, 
– wydanie publikacji Bajeczne opowieści o Skawinie, 
– zajęcia edukacyjne „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”, 
– odtworzenie dziecięcej kapeli ludowej poprzez zakup instrumentów muzycznych, 
– plenerowa impreza kulturalno-sportowa. 
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Ryc. 5. Przeznaczenie środków w ramach działania „Małe projekty” osi Leader na obszarze 
działania LGD „Blisko Krakowa” 

Fig. 5. Allocation of funds under the measure “Small projects” of the Leader axis in the area 
of operation of the LAG “Blisko Krakowa” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD „Blisko Krakowa” 
Source: Authors’ study based on the data from the LAG “Blisko Krakowa” 

Pod względem aktywizacji społecznej najwyższą ocenę (10 pkt) przyznano projektom: 
– doposażenie/remont budynku świetlicy (4 razy najwyższa ocena), 
– utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Rzozowie (3 razy najwyższa ocena), 
– rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjno-sportowych w Zel-

czynie, 
– budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia dla dorosłych i dzieci. 

Biorąc pod uwagę ukierunkowanie na rozwój funkcji turystycznej, respondenci 
najwyżej (10 pkt) ocenili projekty: 
– wydanie publikacji Bajeczna opowieść o Skawinie i organizacja spotkania promocyj-

nego, 
– wydanie publikacji Świątnickie bajki, legendy i podania, 
– odtworzenie dziecięcej kapeli ludowej poprzez zakup instrumentów muzycznych, 
– utworzenie trasy edukacyjno-zdrowotnej w  kompleksie leśnym Bronaczowa 

w Radziszowie, 
– organizacja rowerowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  ich rodziców 

„Rowerem przez naszą Małą Ojczyznę”, 
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– wykonanie oświetlenia i  piłkochwytów na terenie rekreacyjno-sportowym 
w Zelczynie. 

Pod względem rozwoju przedsiębiorczości najwyżej oceniono (maksymalnie 7 pkt) 
projekty: 
– zakup sprzętu do siłowni oraz remont i modernizacja pomieszczenia pełniącego 

funkcję świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach, 
– organizacja rowerowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  ich rodziców 

„Rowerem przez naszą Małą Ojczyznę”, 
– plenerowa impreza kulturalno-sportowa w Rzeszotarach, 
– zajęcia edukacyjne „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”, 
– organizowanie cyklicznych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z gmi-

ny Świątniki Górne, 
– wydanie publikacji Bajeczne opowieści o Skawinie i organizacja spotkania promocyj-

nego, 
– utworzenie trasy edukacyjno-zdrowotnej w  kompleksie leśnym Bronaczowa 

w Radziszowie. 

Poza „Małymi projektami”, ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania sfinansowano także dwa projekty skierowane do dzieci i młodzieży: 
– „Wędrówki do świata sprzed lat, czyli młodzi spisują wspomnienia starszych po-

koleń”, 
– „Odkrywaj skarby blisko Krakowa”. 

W ramach tych działań uczniowie przeprowadzali wywiady z przedstawicielami star-
szego pokolenia – osobami w  wieku powyżej 60 lat, zamieszkałymi na obszarze LGD 
„Blisko Krakowa”, czyli w gminach: Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne. 

Podsumowanie 

O atrakcyjności badanego obszaru dla lokalnej społeczności decyduje jego korzystna 
lokalizacja oraz, w  drugiej kolejności, dobry stan lokalnej infrastruktury. Dzięki 
działalności LGD „Blisko Krakowa” powstaje obszar funkcjonalny, w obrębie którego 
władze czterech gmin zastanawiają się wspólnie nad racjonalizacją infrastruktury 
służącej dzieciom i młodzieży (np. budową wspólnej dla kilku gmin hali sportowej czy 
innymi wspólnymi inwestycjami). 

Na podstawie przeprowadzonych badań wysnuto wniosek, że dzięki programowi 
Leader podnosi się jakość życia dzieci i młodzieży. Stwierdzono przy tym, że prawie 
połowę projektów zrealizowanych przez LGD „Blisko Krakowa” w  ramach działania 
„Małe projekty” stanowiły przedsięwzięcia, które przyczyniają się do polepszenia jako-
ści życia dzieci i młodzieży. 

Najwyższe oceny ze strony lokalnych władz uzyskują projekty niezwiązane bezpo-
średnio z poprawą jakości życia dzieci i młodzieży. Badanym gminom nie grozi zapaść 
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z tytułu niskich wpływów podatkowych, ponieważ dzięki migracjom ludności z terenu 
Krakowa i  okolic nie zmniejsza się tu liczba osób w  wieku produkcyjnym. Władze 
lokalne doceniają projekty skierowane do dzieci i  młodzieży, w  szczególności te, 
które dotyczą zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju funkcji turystycznej. 
Najwyższe uznanie wśród respondentów zdobyły następujące projekty: wydanie publi-
kacji Bajeczna opowieść o Skawinie i organizacja spotkania promocyjnego; odtworzenie 
dziecięcej kapeli ludowej poprzez zakup instrumentów muzycznych; utworzenie trasy 
edukacyjno-zdrowotnej w kompleksie leśnym Bronaczowa w Radziszowie. 

Podsumowując działalność LGD „Blisko Krakowa” w odniesieniu do projektów reali-
zowanych na rzecz młodych mieszkańców obszarów wiejskich położonych w pobliżu 
aglomeracji, należy podkreślić, że badana LGD, działając w  duchu przedsiębiorczo-
ści, nie tylko przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego tych terenów, ale 
również kreuje przyszłość tych gmin, kształtując postawy społeczne młodych oparte 
na świadomości miejsca, kultury i ludzi, którzy ją tworzą. 
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Ocena wykorzystania technologii responsywności 
w projektach witryn internetowych gospodarstw 
agroturystycznych 

An assessment of the use of responsive web-design 
technology in projects of agritourism websites 

Karol Król, Dawid Bedla 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

Streszczenie. Liczba miejsc noclegowych oferowanych przez gospodarstwa agrotu-
rystyczne stale się zwiększa, podnosi się też standard świadczonych przez nie usług. 
Posiadanie atrakcyjnej strony internetowej może decydować o  przewadze konkuren-
cyjnej. Witryna internetowa jest wizytówką w wirtualnym świecie. Jej forma może bu-
dzić zaufanie i przekładać się bezpośrednio na postrzeganie podmiotu, który witryna 
firmuje, jako profesjonalnego i oferującego usługi wysokiej jakości. Dotyczy to również 
gospodarstw agroturystycznych, które są coraz częściej oceniane w sieci. W pracy po-
ruszono zagadnienia dotyczące wydajności i  użyteczności witryn gospodarstw agro-
turystycznych na stacjonarnych i przenośnych urządzeniach z dostępem do Internetu. 
Oceniono technikę wykonania witryn pod kątem responsywności oraz wyszczególniono 
najczęściej popełniane błędy projektowe. Przeprowadzone testy pokazały, że większość 
badanych witryn przygotowano w sposób umożliwiający ich komfortowe przeglądanie 
jedynie na ekranach 15-calowych lub większych. Zwieńczeniem pracy jest lista zaleceń 
projektowych, których przestrzeganie może korzystnie wpłynąć na wydajność i dostęp-
ność witryny, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o szczegóły techniczne, w tym 
o poprawność składniową kodu, detale graficzne, spójność lokowania i właściwy rozmiar 
elementów blokowych, jak również dbałości o redagowane treści i znajomość podstaw 
edytorstwa elektronicznego. 

Słowa kluczowe: responsywność • użyteczność • pomiar wydajności • zalecenia pro-
jektowe 

Abstract. The number of bed-places offered by agritourism farms and the standard of 
services they provide are constantly growing. Possessing an attractive website can bring 
farm owners a competitive advantage. As a ticket to the virtual world, a website needs 
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to have a proper form. If well designed, it contributes to the perception of its owner as 
one being professional and offering quality services. Considering the fact that agritour-
ism farms are now often assessed in the net, the present study focused on the issues 
concerning the performance and usability of their websites on computers and mobile 
devices. The website-making techniques were examined for responsiveness, and an at-
tempt was made to specify the most common design errors. The efficiency and respon-
siveness tests showed that most of the surveyed sites had been built in such a way that 
they could be comfortably viewed only on 15-inch or larger screens. The paper contains 
also a list of design guidelines to be followed to improve the performance and usability 
of a website. 

Keywords: website responsiveness • usability • efficiency measurement • design guide-
lines 

Wstęp 

Od kilku lat obserwuje się wzmożone zainteresowanie urlopowiczów ofertą gospo-
darstw agroturystycznych położonych w  rejonach wiejskich o  wysokich walorach 
środowiska przyrodniczego i kulturowego (Tyran, 2011; Woś i Puciato, 2011). Zwiększa 
się również zainteresowanie agroturystyką ze strony gospodarstw domowych. Wynika 
to stąd, że agroturystyka stwarza warunki do powiększania dochodu rodziny wiejskiej 
przy wykorzystaniu istniejących zasobów gospodarstwa i  otoczenia (Kurtyka, 2008; 
Marks-Bielska, Babuchowska, Lizińska, 2014). 

Rozwój turystyki wiejskiej cechuje się bardzo dużą dynamiką (Balińska, 2010). Stale 
wzrasta liczba dostępnych miejsc noclegowych oraz standard świadczonych usług 
(Dorocki, Szymańska, Zdon-Korzeniowska, 2013; Tyran, 2003). Szukając sposobu 
uzyskania przewagi konkurencyjnej, właściciele gospodarstw agroturystycznych 
starają się wykorzystać potencjał marketingowy Internetu. Szansę na zwiększenie 
obłożenia kwater coraz częściej upatrują w  promowaniu swoich usług na stronach 
internetowych i  w  mediach społecznościowych. Chętnie prezentują ofertę w  sieci, 
a dzięki witrynie zwiększają swoje szanse na pozyskanie klientów (Kotala i Niedziółka, 
2008; Król, 2015; Sawicka, 2012). 

Posiadanie własnej strony internetowej przez gospodarstwo agroturystyczne może 
być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku usług turystycznych (Kosmaczewska, 
2010; Król i Wojewodzic, 2006). Ze względu na charakter sieci zasięg oddziaływania 
witryny jest globalny, aczkolwiek może być ograniczony, jeśli zastosuje się niepo-
prawną lub niezgodną ze standardami technikę wykonania (Król i  Bedla, 2014). 
Posiadanie statycznej strony internetowej i bierne zarządzanie treścią może okazać 
się niewystarczające. Witryna powinna być użyteczna i  funkcjonalna, wspierana 
w mediach społecznościowych oraz przygotowana zgodnie z wytycznymi specyfikacji 
sieciowych. Ponadto jej dostępność nie powinna zależeć od rodzaju urządzenia, na 
którym jest wyświetlana (Gardner, 2011). 

Serwisy internetowe rozwijają się w szybkim tempie. Pojawiają się nowe, dosko-
nalsze techniki i narzędzia tworzenia witryn o dynamicznej treści (Król i Szomorova, 
2015). Zmieniają się również oczekiwania użytkowników, którzy coraz częściej do prze-
glądania witryn wykorzystują urządzenia mobilne. Wraz z pojawieniem się na rynku 
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urządzeń z bezprzewodowym dostępem do Internetu zrodziła się potrzeba tworzenia 
stron internetowych, które dostosowywałyby się do rozmiaru ekranu, na którym są 
wyświetlane. 

Jakość, funkcjonalność i użyteczność witryn internetowych 
Do niedawna podstawą działań marketingowych w Internecie była strona internetowa 
oraz konsekwentnie realizowana strategia marketingowa skali. Witryna miała zwykle 
charakter statyczny i pełniła rolę wizytówki. Promocja dóbr i usług oraz budowa wize-
runku w sieci opierały się w dużej mierze na marketingu wychodzącym, którego założe-
niem było dotarcie do jak największego grona odbiorców poprzez liczne, często natrętne, 
reklamy w mediach. Sytuację tę zmienił rozwój technik programistycznych oraz dostęp-
ność aplikacji sieciowych Open Source. Witryny internetowe zyskały charakter dyna-
miczny, stały się użyteczne, oferują liczne funkcjonalności, a wokół nich budowane są 
sieci społecznościowe. Strategia skali ustępuje miejsca strategii jakości i specjalizacji. 

Jakość witryny internetowej przejawia się nie tylko w  starannie zredagowanej 
i prezentowanej treści, ale również w odpowiedniej formie osiąganej dzięki dbałości 
o  szczegóły techniczne wykonania. Wiąże się to z poprawnością programistyczną 
oraz liczbą funkcjonalności i użytecznością witryny. Funkcjonalność (ang. website 
functionality) przekłada się na możliwość praktycznego wykorzystania witryny. 
Cecha ta ma charakter ilościowy. Użyteczność (ang. website usability) jest cechą 
jakościową. Określa wygodę, komfort korzystania z funkcjonalności (Małachowski, 
2009). Do najważniejszych cech użytkowych witryny Idzikowski, Małachowski 
i Wasiak (2006) zaliczają m.in. wydajność (szybkość wczytywania witryny), prostotę 
nawigacji oraz oprawę graficzną. 

Technologia RWD w marketingu 
W styczniu 2014 r. z urządzeń przenośnych typu smartfon (ang. smartphone) korzystało 
44% Polaków, a z końcem 2014 r. w użyciu było już ok. 4 mln tabletów (za: Rynkiewicz, 
2014). Analitycy prognozują, że popularność przenośnych urządzeń z  dostępem do 
Internetu będzie coraz większa. Rynek urządzeń typu mobile może rosnąć w tempie 
kilkuset procent rocznie. Mimo tak jednoznacznych prognoz technologia tworzenia 
witryn „reagujących” na rozmiar ekranu wyświetlacza jest w polskich realiach wciąż 
jeszcze rzadko stosowana (Smaga i Dwornik, 2013). 

Witryna, której poszczególne elementy dostosowują się samoistnie do rozmiaru 
okna przeglądarki, została po raz pierwszy zaprezentowana w 2004 r. przez Adamsa 
(2004). Użyteczność tę określono mianem responsywności. Termin ‘responsive web 
design’ (RWD) pojawił się jednak dopiero kilka lat później, wraz z opisem teorii i prak-
tyki w tym zakresie (Marcotte, 2010). 

RWD jest jednym z najnowszych, rewolucyjnych trendów wzorniczych w tworzeniu 
witryn internetowych (Natda, 2013). To nowatorskie podejście do projektowania stawia 
na pierwszym miejscu potrzeby użytkownika oraz komfort przeglądania witryny (ang. 
user centred design). Technologia RWD zakłada płynne skalowanie zawartości serwisu 
z zachowaniem jakości obrazu oraz prostoty nawigacji (Knight, 2011). 

m.in
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Projektowanie responsywności zmienia podejście do marketingu internetowego. 
Jest odpowiedzią na zjawisko korzystania przez użytkownika z wielu ekranów (urzą-
dzeń) naprzemiennie lub jednocześnie, określane terminem ‘wieloekranowości’ (ang. 
multiscreening). Zjawisko to opisuje się również jako zaangażowanie użytkownika 
w treści prezentowane na dwóch lub wielu ekranach (ang. cross-screen engagement). 
Multiscreening z kolei jest związany ze zjawiskiem ‘wielozadaniowości’ (ang. multi-
tasking). Pojęcie to wywodzi się z branży komputerowej – pierwotnie odnosiło się do 
cechy systemu operacyjnego i  oznaczało możliwość obsługi wielu zdarzeń poprzez 
dzielenie zasobów procesora. Obecnie multitasking oznacza zdolność do odbioru 
wielu strumieni wiadomości w  jednym czasie. Możliwość jednoczesnej ekspozycji 
konsumenta na wiele ekranów zrodziła marketing wieloplatformowy (ang. multitask-
ing marketing). 

Technologia RWD wpisuje się w nurt marketingu treści (ang. content marketing), 
który obejmuje działania mające na celu zainteresowanie określonej grupy odbiorców 
lub pozyskanie klientów dzięki jakości publikowanych treści. Marketing treści bazuje 
na budowaniu relacji z  odbiorcą poprzez interakcję i  rozbudzenie jego zaintereso-
wania. Przejawia się również w  szczególnej dbałości o  technikę wykonania witryny, 
użyteczność oraz liczbę funkcjonalności. 

Cel badań 

Badania miały na celu pomiar wydajności i  dostępności witryn gospodarstw agro-
turystycznych na komputerach stacjonarnych i  urządzeniach mobilnych oraz ocenę 
techniki ich wykonania pod kątem responsywności. Starano się także wychwycić błędy 
najczęściej popełniane przy tworzeniu witryn internetowych oraz podjęto próbę przy-
gotowania uniwersalnych zaleceń projektowych. 

W pracy postawiono tezę, że mimo dużej liczby gospodarstw agroturystycznych 
posiadających własną stronę internetową jedynie niewielki odsetek witryn można 
komfortowo przeglądać na ekranach urządzeń przenośnych. 

Materiał i metody 

Badania wykonano na zbiorze witryn internetowych, których adresy pozyskano 
z wyszukiwarki Google. Witryny tworzące próbę zajmowały czołowe pozycje w wyni-
kach wyszukiwania. Bazę adresów skompletowano dla gospodarstw agroturystycz-
nych położonych w  województwach: małopolskim, podkarpackim i  warmińsko-
-mazurskim. 

Województwa wybrano z  uwagi na ich turystyczny charakter, dużą liczbę miej-
scowości o charakterze turystyczno-uzdrowiskowym oraz szanse rozwoju stwarzane 
przez turystykę wiejską. Dla każdego z województw próba badawcza objęła 100 witryn 
internetowych. Łącznie analizie poddano 300 adresów. 

Wykorzystanie technologii RWD w projektach witryn gospodarstw agroturystycz-
nych zweryfikowano za pomocą wybranych narzędzi komputerowych. Testy pozwo-
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liły ocenić technikę wykonania oraz wydajność witryn, a także wyszczególnić najczę-
ściej popełniane błędy projektowe. Opracowano także listę uniwersalnych zaleceń, 
których przestrzeganie może korzystnie wpłynąć na wydajność oraz użyteczność 
witryny. 

Prezentowane badania są częścią cyklu badań rozpoczętych przez Króla i  Golę 
(2006) i kontynuowanych przez Króla i Bedlę (2014). 

Charakterystyka narzędzi badawczych 
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i  modeli urządzeń przenośnych o  różnej 
konfiguracji sprzętowej i  różnym oprogramowaniu. W  praktyce możliwe jest prze-
testowanie utworzonych aplikacji jedynie na wybranych urządzeniach, będących 
w  posiadaniu programisty. W  takim przypadku pomocne bywają programy symulu-
jące działanie określonej gamy urządzeń. Do badań wykorzystano wybrane narzędzia 
i  techniki komputerowe udostępniane nieodpłatnie w  ramach licencji Open Source, 
emulujące wyświetlanie witryny w oknach o różnym rozmiarze (tab. 1).

Tabela 1. Wybrane narzędzia wykorzystane w teście wydajności i responsywności 
Table 1. Selected tools used in the performance and responsiveness test 

Aplikacje sieciowe (on-line)
Web applications

Aplikacje typu desktop
Desktop applications

Screenfly Responsive Inspector

PageSpeed Insights Responsive Web Design Tester

Designmodo Mobile/Responsive Web Design Tester

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Authors’ study 

Ze względu na dużą liczbę modeli urządzeń przenośnych, testy RWD przepro-
wadzono jedynie w  zakresie wybranych konfiguracji (tab. 2). Kryterium wyboru 
stanowiła popularność tych urządzeń wśród użytkowników, określona według 
raportu popularności wśród polskich internautów konkretnych marek i modeli tele-
fonów (Smart Raport..., 2014) oraz według rankingu modeli urządzeń mobilnych 
używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami 
(GemiusRanking, 2015). 

W praktyce dostępne są dwa rodzaje aplikacji testujących: te, które mają postać 
usług sieciowych, oraz te, które wymagają instalacji na twardym dysku. 
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Aplikacje sieciowe 
W przypadku aplikacji sieciowych test przeprowadza się w oknie przeglądarki inter-
netowej w  warunkach dostępu do Internetu. Nie jest wymagana instalacja żadnych 
dodatkowych komponentów. 

Weryfikacji responsywności w  trybie on-line dokonano z  wykorzystaniem trzech 
narzędzi testujących. Pierwszym z  nich była rozbudowana aplikacja sieciowa 
„Screenfly”. Pozwala ona zidentyfikować bieżącą rozdzielczość ekranu, rozmiar okna 
prezentacji widoku witryny w przeglądarce oraz rodzaj wykorzystywanej przeglądarki. 
Test responsywności odbywa się poprzez płynną symulację wyświetlania witryny 
w trybach: netbook, notebook, desktop, mobile i TV (w różnych konfiguracjach) lub 
w innym trybie, według uznania (ręczna konfiguracja okna wyświetlania). 

Drugim zastosowanym narzędziem była aplikacja „PageSpeed Insights”, rekomendo-
wana przez Google Developers. Głównym zadaniem programu jest rozpoznawanie wydaj-
ności serwisu internetowego. Test przeprowadza się w trybie dostępu do sieci, na urzą-
dzeniach typu desktop oraz mobile. Wydajność jest tu rozumiana jako czas (sprawność) 
wczytywania fragmentu witryny widocznego na ekranie oraz czas jej pełnego wczytania. 
Wynik testu, wyrażony w punktach (tab. 3), zawiera wskazówki, których realizacja może 
potencjalnie zwiększyć wydajność ocenianego serwisu w przeglądarce internetowej. 

Tabela 3. Kryteria oceny sprawności funkcjonowania witryny według testu wydajności 
„PageSpeed Insights” 

Table 3. Assessment criteria for site operation efficiency according to the “PageSpeed 
Insights” performance test 

Wyszczegól- 
nienie
Item

Sprawność funkcjonowania / Operation efficiency 

Skala 
punktowa
Point scale

0–19 20–39 40–59 60–79 80–89 90–100

Technika 
wykonania
Construction 
technique

Bardzo zła 
(witryna

do 
przebudowy)

Extremely 
poor 

(the site 
needs 

rebuilding)

Zła
(witryna

do 
przebudowy)

Poor 
(the site 

needs 
rebuilding)

Mierna
(wiele 

elementów 
należy

poprawić) 
Mediocre

(many 
elements need 
improvement)

Dostateczna 
(wiele 

elementów 
należy 

poprawić)
Sufficient

(many 
elements need 
improvement)

Dobra
Good

Bardzo 
dobra
Very 
good

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Authors’study 

Testy responsywności wykonano też z wykorzystaniem programu „Designmodo”. 
Aplikacja symuluje wyświetlanie witryny internetowej w oknie o rozmiarze wyświetla-
cza wybranych, popularnych urządzeń przenośnych oraz stacjonarnych, w tym: Apple 
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iPhone, BlackBerry, Samsung, HTC, Apple, Toshiba, Lenovo i innych. Testowanie opiera 
się na wyborze konkretnego modelu urządzenia, co wywołuje prezentację witryny 
w oknie o zdefiniowanym rozmiarze. 

Aplikacje typu desktop 
Największą grupę aplikacji wymagających instalacji na twardym dysku stano-
wią komponenty zwiększające funkcjonalność przeglądarek. Aplikacja testująca 
„Responsive Inspector” jest komponentem przeglądarki Google Chrome. Skanuje 
nagłówek danej witryny w  poszukiwaniu atrybutu „media” (ang. media queries) 
w  stylach CSS (kaskadowe arkusze stylów; ang. Cascading Style Sheets). Atrybut ten 
umożliwia m.in. dostosowanie formy prezentacji witryny do rozmiaru ekranu urzą-
dzenia, na którym jest przeglądana. Wynik testu jest wyświetlany w postaci wykresu 
minimalnych i maksymalnych rozdzielczości. 

Badania wykonano również z  użyciem „Mobile/Responsive Web Design Tester” 
oraz „Responsive Web Design Tester”. Są to nieduże aplikacje będące rozszerzeniem 
przeglądarki Google Chrome.

Wyniki 

Wyniki testów wydajności wykonanych za pomocą aplikacji sieciowej „PageSpeed 
Insights” (tab. 4) zinterpretowano na podstawie przedziałów jakościowych podanych 
w tabeli 3. Oceniono także technikę wykonania witryny oraz przybliżone nakłady pracy 
niezbędnej do zwiększenia jej wydajności. 

Testy wydajności 9 witryn wypadły negatywnie. Witryny te nie spełniają swojej 
funkcji, są nieużyteczne, nieatrakcyjne i nie wzbudzają zaufania użytkownika. Aż 189 
witryn otrzymało złą lub mierną notę (witryna do przebudowy lub poprawy). W przy-
padku testu na urządzeniach mobilnych było to 148 witryn (nieco ponad 49%), a na 
urządzeniach typu desktop – 41 witryn (niecałe 14%). Witryny te wymagają licznych 
zabiegów optymalizacyjnych lub całkowitej przebudowy. 

Wydajność około połowy ocenianych witryn okazała się dostateczna zarówno 
w testach na urządzeniach typu mobile, jak i desktop (odpowiednio 45% i nieco więcej 
niż 50%). Wydajność 124 witryn została oceniona jako dobra lub bardzo dobra dla 
urządzeń typu desktop, natomiast tylko jednej – dla urządzeń mobilnych. 

Wyniki testów wydajności przedstawiają się podobnie we wszystkich wojewódz-
twach. Można zatem przypuszczać, że rodzaj technik projektowych stosowanych do 
tworzenia witryn internetowych oraz tendencje w tym zakresie mają charakter ogól-
nokrajowy. 

W trakcie prowadzenia badań zauważono, że wynik punktowy testu wydajności 
„PageSpeed Insights” nie jest całkowicie obiektywny. Wprawdzie wybrane witryny 
osiągały wysoką ocenę punktową, ale były trudne w przeglądaniu i mało użyteczne. 

Testy responsywności wykazały, że jedynie 33 spośród 300 badanych witryn (11%) 
można komfortowo przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, czyli można je 
uznać za witryny wykonane w technologii RWD (tab. 5). Każda z tych witryn charak-
teryzuje się płynną zmianą formy wyświetlania elementów nawigacji oraz ułożenia 

m.in
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pojemników z  treścią. Zwykle zmiany te polegają na szeregowaniu poszczególnych 
elementów składowych witryny w  pionie oraz grupowaniu wybranych obiektów. 
Ponadto witryny, identyfikując rozmiar ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane, 
zaprogramowano tak, aby minimalizowały wybrane elementy nawigacji i treści lub je 
całkowicie pomijały. 

Tabela 4. Sprawność funkcjonowania witryny według testu wydajności „PageSpeed 
Insights” 

Table 4. Site operation efficiency according to the “PageSpeed Insights” performance test 

Wyszczegól- 
nienie 
Item

Sprawność funkcjonowania / Operation efficiency 

Skala 
punktowa*
Point scale*

0–19 20–39 40–59 60–79 80–89 90–100

Technika 
wykonania*
Construction 
technique* 

Bardzo zła
Extremely 

poor

Zła
Poor

Mierna
Mediocre

Dostateczna
Sufficient

Dobra
Good

Bardzo 
dobra

Very good

Województwo małopolskie/ Małopolskie Voivodeship

Liczba witryn
Number of sites

D M D M D M D M D M D M

2 2 4 9 11 41 41 47 31 1 11 0

Województwo warmińsko-mazurskie/ Warmińsko-mazurskie Voivodeship

Liczba witryn
Number of sites

D M D M D M D M D M D M

0 0 2 5 6 45 51 50 26 0 15 0

Województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

Liczba witryn
Number of sites

D M D M D M D M D M D M

3 2 1 5 12 39 43 54 30 0 11 0

Województwa łącznie / Voivodeships together

Liczba witryn
Number of sites 5 4 7 19 29 125 135 151 87 1 37 0

(%) 1,7 1,3 2,3 6,3 9,7 41,7 45,0 50,3 29,0 0,3 12,3 0

* jak w tabeli 3 / see Table 3 
D – desktop, M – mobile 

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Authors’ study 
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Tabela 5. Testy responsywności – liczba witryn wykonanych w technologii RWD 
Table 5. Responsiveness tests – the number of sites made using RWD technology 

Wyszczególnienie 
Item 

Województwo / Voivodeship

Małopolskie Warmińsko- 
-mazurskie Podkarpackie Łącznie

Total 

Liczba badanych witryn
Number of sites examined 100 100 100 300

Liczba witryn RWD 
Number of RWD sites 9 13 11 33

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Authors’ study 

Wyniki testów wydajności i responsywności świadczą o tym, że większość badanych 
witryn została przygotowana w  sposób umożliwiający ich komfortowe przeglądanie 
jedynie na ekranach 15-calowych lub większych. 

Wnioski 

Badając strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, odnotowano kilka istot-
nych uchybień projektowych, które wpływają na wydajność tych stron oraz ich użytecz-
ność dla urządzeń mobilnych: 
1) wykorzystywanie plików graficznych o rozmiarach jednego lub kilku megabajtów, 

co przekracza przyjęte standardy i jest sprzeczne z dobrą praktyką sieciową, 
2) stosowanie komponentów zewnętrznych o relatywnie dużych rozmiarach, np. bi-

bliotek skryptów jQuery lub Ajax, 
3) brak dbałości o poprawność składniową kodu (błędy programistyczne, brak walida-

cji W3C), 
4) brak zdefiniowanego okna roboczego, wskutek czego urządzenia przenośne pre-

zentują witrynę tak, jakby była wyświetlana na ekranie monitora komputerowego, 
zmniejszając ją pod kątem rozmiaru ekranu, 

5) stosowanie pływających ramek „iframe”, co generuje kilka suwaków nawigacji 
i uniemożliwia komfortowe przeglądanie witryny, 

6) zbyt małe oraz za blisko względem siebie położone elementy nawigacji i elementy 
tekstu, wskutek czego są one nieczytelne na ekranach dotykowych. 

Zalecenia projektowe 

Słabe wyniki testu wydajności witryn internetowych dla urządzeń mobilnych są 
w dużej mierze konsekwencją budowania witryn z wykorzystaniem plików graficz-
nych o  dużych rozmiarach. Należałoby więc przede wszystkim zoptymalizować 
elementy graficzne prezentowane na stronie internetowej – to główne zalecenie 



Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowych... 63

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2015

projektowe. Właściwe sformatowanie i  skompresowanie grafik pozwala zaoszczę-
dzić wiele bajtów danych pobieranych z  serwera przez urządzenie odbiorcy. Gdy 
to możliwe, wskazane jest zastąpienie elementów graficznych obiektami tworzo-
nymi za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (CSS). W  dalszej kolejności należy 
wziąć pod uwagę wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki. Ustawienie daty 
wygaśnięcia lub maksymalnego wieku zasobów statycznych w  nagłówkach HTTP 
spowoduje, że przeglądarka wczyta z twardego dysku użytkownika zasoby pobrane 
wcześniej, zamiast ponownie pobierać je z  sieci. Zabieg ten zapobiega zjawisku 
„składania witryny na ekranie komputera w  czasie rzeczywistym”, które wynika 
z faktu, że strona internetowa składa się z plików graficznych o relatywnie dużych 
rozmiarach. 

Istotną czynność optymalizującą może stanowić kompaktowanie kodu JavaScript 
i CSS (minifikacja kodu). Tak przygotowane pliki mogą być szybciej wczytywane przez 
przeglądarkę. 

Kolejnym zaleceniem jest kompleksowa ochrona adresów mailowych, często 
udostępnianych przez gospodarstwa agroturystyczne na stronach internetowych 
(np. przez zakodowanie ich w formie skryptu). Zapisanie adresu w formie znacznika 
HTML „<a href=”mailto:adres@ur.krakow.pl”>adres</a>”, określane w żargonie bran-
żowym jako „smażenie maili”, naraża adres na działanie robotów spamowych. 

Ważna jest także dbałość o  szczegóły techniczne, w  tym o  poprawność skład-
niową kodu HTML i CSS, detale graficzne (estetyka), spójność lokowania i właściwy 
rozmiar elementów blokowych (pojemników treści), oraz dbałość o redagowane treści. 
Przejawia się to m.in. we właściwym formatowaniu tekstu (poprawność językowa 
i prawidłowe łamanie tekstu), niepozostawianiu spójników na końcach wierszy czy też 
różnicowaniu znaków łącznika i myślnika (hyphen i long dash). 

W gronie użytkowników Internetu znajdują się również osoby niepełnosprawne, 
w  tym niedowidzące. Dobrą praktyką projektową jest przygotowanie udogodnień 
w postaci możliwości zmiany rozmiaru czcionki lub kontrastu witryny. 

Podsumowanie 
Witryna internetowa jest wizytówką w  wirtualnym świecie. Jeżeli jej forma budzi 
zaufanie, może się to bezpośrednio przełożyć na postrzeganie firmowanego przez nią 
podmiotu jako cechującego się profesjonalizmem i wysoką jakością usług. Dotyczy to 
nie tylko przedsiębiorstw działających na rynkach komercyjnych, ale również gospo-
darstw agroturystycznych, które coraz częściej są oceniane w sieci. 

Przeprowadzenie testów wydajności witryny oraz jej wybranych parametrów tech-
nicznych pozwala usunąć błędy składniowe kodu i wychwycić punkty newralgiczne, 
wymagające optymalizacji. Bezbłędne wykonanie strony w oparciu o prosty i przej-
rzysty kod oraz odpowiednio przygotowane elementy graficzne wpływa na komfort 
jej użytkowania. Witrynę, która oferuje wartościowe treści i  jest szybko wczytywana 
w oknie przeglądarki, użytkownicy chętniej odwiedzają. 

Testy wydajności i użyteczności wykonane jedynie za pomocą programów kompu-
terowych mogą być niemiarodajne. Wskazane jest poszerzenie ich o badania z udzia-
łem użytkowników. 

mailto:adres@ur.krakow.pl
m.in
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W testowanej próbie znalazło się niewiele witryn, które można swobodnie przeglą-
dać na urządzeniach mobilnych. W większości są to strony oparte na systemie zarzą-
dzania treścią CMS, udostępnianym w  ramach licencji Open Source. Wykorzystanie 
tego systemu, nad którym pracuje społeczność użytkowników i  dla którego stale 
przygotowywane są aktualizacje, gwarantuje dostęp do nowych trendów i rozwiązań 
projektowych. Aktualne wersje bazy programistycznej CMS typu WordPress lub Joomla 
są od podstaw tworzone z myślą o urządzeniach mobilnych. 

Optymalizacja witryny poprzez minifikację kodu i zapewnienie jego poprawności 
składniowej, odpowiednie przygotowanie plików graficznych oraz staranne zredago-
wanie treści staje się coraz ważniejsza. Szczególnie widoczne jest to na rynku komer-
cyjnym, gdzie wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania przekłada się na wymierne 
korzyści związane ze zwiększeniem się liczby odbiorców, pozyskanych klientów czy 
złożonych rezerwacji. 
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Streszczenie. W artykule dokonano analizy zasad, na jakich w latach 2004–2013 opiera-
ło się działanie dotyczące ułatwienia startu w prowadzeniu gospodarstwa przez młodych 
rolników, i porównano je z zasadami przyjętymi w nowej perspektywie finansowej 2014– 
–2020. Cechą charakterystyczną działania było utrzymanie tych samych kryteriów i wy-
mogów w dostępie do premii, przy nieco zmienionej nazwie w obecnych ramach finanso-
wych. W pierwszej perspektywie (2004–2006) w budżecie ustalono kwotę pomocy w wy-
sokości 173,3 mln euro,, w wyniku czego przyznano premie 14,1 tys. młodych rolników, co 
odpowiadało ok. 0,7% ogólnej liczby gospodarstw o powierzchni przekraczającej 1 ha UR 
w Polsce. W kolejnych ramach finansowych wysokość wsparcia wzrosła do 420,0 mln euro, 
co dało możliwość przyznania premii 34,4 tys. młodych rolników, a liczba ta odpowiadała 
2,1% liczby gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha UR. W obecnym okresie pro-
gramowania (2014–2020) kwota wsparcia finansowego osiągnęła poziom 718,0 mln euro, 
co pozwoli na zrealizowanie płatności dla 72,0 tys. osób. Wysokość premii dla młodych 
rolników w naszym kraju pozostawała na poziomie dużo niższym od maksymalnych puła-
pów ustalonych przez Unię Europejską. 

Słowa kluczowe: młody rolnik • premia • kryteria dostępu • kierowanie gospodarstwem 

Abstract. The study analysed the principles on which the measure making it easier for 
young farmers to start running a farm was based in 2004–2013, and compared them with 
those adopted in the new financial perspective 2014–2020. A characteristic feature of 
the measure was that the same criteria and requirements for access to the premium were 
maintained, with only a small change in the name, made in the current financial frame-
work. In the first period (2004–2006), the budget allocated for the support amounted 
to 173.3 million euro, resulting in 14.1 thousand premiums awarded to young farmers, 
which corresponded with ca. 0.7% of all farms over 1 ha AL in Poland. In the next fi-
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nancial framework, the amount of support was increased to 420.0 million euro, which 
allowed giving premiums to 34.4 thousands of young farmers, representing 2.1% of farms 
over 1 ha AL. In the current programming period (2014–2020), the amount of financial 
support reached 718.0 million euro, which will allow making payments to 72.0 thousands 
of young farmers. In general, the level of the premium for a young farmer in Poland re-
mained much lower than the maximum levels set by the European Union. 

Keywords: young farmer • bonus • criteria of access • farm management 

Wstęp 

Kategoria młodego rolnika nabiera nowego znaczenia w  świetle innowacyjnych 
i modernizacyjnych oczekiwań dotyczących obszarów wiejskich. Wspieranie młodych 
rolników wynika ze strategii Wspólnej Polityki Rolnej, stawiającej na rozwój rolnictwa 
opartego na wiedzy, nowoczesnego i postępowego, które permanentnie się restruktu-
ryzuje pod wpływem szeregu instrumentów wsparcia finansowego. Młodzi rolnicy są 
pokoleniem całkowicie odmiennym od poprzedniego, a  przy tym odgrywają istotną 
rolę w formułowaniu i wdrażaniu nowoczesnego modelu rozwoju obszarów wiejskich. 
Sylwetkę młodego rolnika należy rozpatrywać w  kontekście stojących przed rolnic-
twem wielu nowych, często jeszcze nieznanych wyzwań współczesności, związanych 
z zachowaniem nienaruszalności klimatu oraz ochroną gleby i zasobów wody (Ghib 
i Berriet-Solliec, 2010). 

Na ogół zakłada się, że młodzi reprezentujący sobą nowe pokolenie rolników 
mają wyższe wykształcenie niż osoby przekazujące im gospodarstwa, a zatem także 
większe kompetencje zawodowe, wiedzę zawodową i znajomość nowych technologii 
informatycznych. Młodymi kierują także inne motywacje do pracy w rolnictwie. Nie 
przejmowali gospodarstwa bezrefleksyjnie, lecz dokonywali aktu świadomego wyboru. 
Obecnie pozycja młodych osób chcących związać swoje losy z  gospodarstwem jest 
inna niż w przeszłości. Przeważnie obejmują oni gospodarstwo stojące na wyższym 
poziomie rozwoju, niż było to przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, częściowo 
już zrestrukturyzowane, działające na uregulowanym rynku rolnym. Ponadto znają 
programy rozwoju obszarów wiejskich, wiedzą zatem, jakie są kierunki i  tendencje 
zmian WPR, jaką przyjąć strategię, aby wypracować wartość dodaną w gospodarstwie. 
Są świadomi, że współczesne procesy restrukturyzacyjne mają wiele aspektów, w tym 
zwłaszcza wzrost konkurencyjności rolnictwa i  wprowadzenie do rolnictwa etosu 
biznesu (Aggelopoulos i Arabatzis, 2010). 

Kwestie młodych w rolnictwie były i są przedmiotem troski wszystkich krajów euro-
pejskich. Podstawową kwestią, jaką postawiono na forum Unii Europejskiej, było uzna-
nie wsparcia dla młodych rolników za klucz do reformy WPR. Kolejny postulat zmierzał 
do podniesienia atrakcyjności pracy w sektorze rolnym poprzez zbliżenie warunków 
pracy w rolnictwie do tych istniejących w sektorach pozarolniczych. Istotnym czynni-
kiem zniechęcającym do pracy w rolnictwie jest trudny dostęp do ziemi, kapitału czy 
kredytu. Główny problem z udostępnieniem ziemi polega na tym, że część ludzi jest 
bardzo przywiązana do swojej ziemi i nie chce zrezygnować z pracy na roli, co powo-
duje wydłużenie okresu oczekiwania na ziemię przez następcę. W niektórych krajach 
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właściciele ziemi nie mają motywacji, aby ją wydzierżawiać młodym. Innym poważnym 
problemem zniechęcającym młodych rolników do pozostania na wsi i  skłaniającym 
ich do opuszczenia obszarów wiejskich jest brak usług publicznych (np. publicznego 
transportu), słabo rozwinięta infrastruktura, niedostępność oświaty i kultury oraz inne 
związane z tym niedogodności. Z perspektywy młodych, polityka rolna powinna zmie-
rzać do wypracowania europejskiego modelu rolnictwa, promowania pozytywnych 
aspektów przedsiębiorczości rolnej, kreowania postaw proagrarnych i motywowania 
młodych ludzi do pracy w agrobiznesie poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
dla indywidualnych gospodarstw rolnych (Zagata i Lošťák, 2014). 

Jak pokazał spis ludności przeprowadzony w 2010 r., prawie jedna trzecia właścicieli 
gospodarstw (29,5%) w Europie była wówczas w wieku przekraczającym 65 lat. Z drugiej 
strony, tylko 14% rolników w Unii Europejskiej miało mniej niż 40 lat i tylko 6% – mniej 
niż 35 lat. Wskazuje to na problem starzenia się ludności rolniczej i skłania do pilnego 
przygotowania programu naprawienia tej niekorzystnej sytuacji (Frye, 2013). 

Zgodnie z  definicją przyjętą przez Unię Europejską, młody rolnik jest to osoba 
fizyczna, która po raz pierwszy obejmuje gospodarstwo rolne jako kierująca gospo-
darstwem, a przy tym legitymuje się odpowiednim poziomem wykształcenia. Ponadto 
młody rolnik nie może mieć więcej niż 40 lat. Ustalenie górnej granicy wieku na dość 
wysokim poziomie 40 lat wynikało ze specyfiki rolnictwa, spowolnionej rotacji pokoleń 
oraz odłożonego w czasie następstwa dziedziczenia, które w rolnictwie cechuje się zwol-
nionym rytmem w stosunku do innych zawodów. Chęć stymulowania rolników do prze-
kazywania steru młodym następcom zrodziła ideę wprowadzenia rent strukturalnych 
(wcześniejszych emerytur), które pozwalają na przejście na emeryturę o 10 lat wcześniej 
niż w normalnym systemie. Młodego rolnika uważa się za kierującego gospodarstwem 
wówczas, gdy prowadzi gospodarstwo osobiście, na własny rachunek i we własnym imie-
niu, a ponadto ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem. 

Podstawowym celem opracowania było porównanie sposobów wpierania młodych 
rolników, zapisanych w  programach rozwoju obszarów wiejskich przyjmowanych 
w kolejnych perspektywach finansowych. Dużo uwagi poświęcono premii dla młodych 
rolników przewidzianej w PROW 2014–2020. W badaniach skoncentrowano się tylko na 
wsparciu o charakterze finansowym, nie uwzględniono natomiast innych form pomocy 
w postaci doradztwa, kształcenia, szkoleń, podnoszenia kwalifikacji itp., budujących 
na wsi pozycję młodych rolników. Działanie związane z ułatwieniem startu młodym 
rolnikom, przyjęte zaraz po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004), było konty-
nuowane z pewnymi korektami w następnych latach. 

Materiał i metody 

Aby określić stopień oddziaływania poszczególnych sposobów wsparcia młodych rolni-
ków na zmiany pokoleniowe w rolnictwie, badania przeprowadzono w odniesieniu do 
liczby gospodarstw rolnych i do poszczególnych województw. W analizie oparto się głów-
nie na programach rozwoju obszarów wiejskich, sprawozdawczości zawartej w Systemie 
Informacji Zarządczej ARiMR oraz na innych dokumentach źródłowych. W pracy zasto-
sowano metody opisową i porównawczą, a wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej. 
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Ułatwianie startu młodym rolnikom w Sektorowym 
Programie Operacyjnym 2004–2006 
Problematyka ludzi młodych pracujących w rolnictwie na stanowisku kierowniczym jest 
ważna z przyczyn nie tylko gospodarczo-ekonomicznych, ale także społecznych, eduka-
cyjnych, kulturalnych czy środowiskowych. Udział takich osób w  strukturze ludności 
obszarów wiejskich świadczy bowiem o żywotności tych obszarów, możliwościach popu-
lacyjnych czy demograficznych, sposobie kształtowania kapitału ludzkiego, trwałości 
układów sąsiedzkich oraz o przebiegu procesów generacyjnych. Na podstawie ostatniego 
spisu rolnego (z 2010 r.) można sporządzić obraz gospodarstw rolnych prowadzących 
działalność rolniczą według płci i wieku (tab. 1). Wyniki spisu odnoszą się do wszyst-
kich gospodarstw rolnych, a  nie tylko tych o  powierzchni powyżej 1 ha. Na ogólną 
liczbę 1891,1 tys. osób kierujących gospodarstwem rolnym, 472,1  tys. (25,0%) osób 
było w wieku poniżej 40 lat, 1210,3 tys. (64,0%) w wieku 40–64 lata, a 208,6 tys. (11,0%) 
w wieku powyżej 65 lat. Patrząc na problem z punktu widzenia płci, można zauważyć, 
że w procesie kierowania gospodarstwem dominowali mężczyźni – stanowili oni 66,5% 
(1264,6 tys. osób) całej populacji, podczas gdy kobiety – 33,5% (626,4 tys. osób). 

W układzie wojewódzkim najwięcej młodych w rolnictwie było w woj. kujawsko-
-pomorskim (28,6%), podlaskim (28,2%), łódzkim (28,1%) i wielkopolskim (28,0%). 

Zaprezentowane powyżej wyniki wskazują, że obejmowanie gospodarstw rolnych 
przez młodych wymaga nadal wielu procesów dostosowawczych, które skłoniłyby ich 
do związania swoich przyszłych losów ze środowiskiem wiejskim. 

Polska, przystępując wraz z  dziewięcioma innymi krajami do Unii Europejskiej 
w 2004 r. (na mocy traktatu podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach), zobowiązała 
się do implementacji prawa unijnego, które w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej 
było dość szczegółowe z uwagi na całościowe finansowanie polityki rolnej z budżetu 
Wspólnoty. W rozporządzeniu Rady (WE) z 1999 r. obejmującym okres programowania 
2000–2006, zaś dla państw NUE-10 – lata 2004–2006, wprowadzono dodatkowe wspar-
cie uzupełniające o charakterze przejściowym. Ze względu na konstrukcję budżetu UE, 
instrumenty finansowe w ramach II filaru WPR zostały tylko w części uwzględnione. 
Środki dla nowych państw członkowskich, szczegółowo określone w  PROW na lata 
2004–2006, pozwalały na finansowanie takich działań, jak wsparcie dla gospodarstw 
niskotowarowych, dostosowanie do standardów wspólnotowych, program Leader czy 
wsparcie dla grup producentów rolnych. Sektorowy Program Operacyjny (SPO), przy-
jęty na podstawie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z 2004 r., miał funkcje uzupeł-
niające i  dopełniające PROW i  zawierał działania, które nie zostały ujęte w  Planie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. SPO był finansowany z Sekcji Orientacji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej (I filar WPR), chociaż działania dotyczyły 
obszarów wiejskich (II filar WPR). Wynikało to z sytuacji budżetowej Unii Europejskiej 
i  zobowiązań powstałych w  wyniku podpisanego traktatu ateńskiego. SPO miał 
zapewnić związek rozwoju produkcji rolniczej z  przetwórstwem rolno-spożywczym 
oraz otoczeniem gospodarczym rolnictwa. Skoncentrowanie działań na kluczowych 
instrumentach wsparcia miało zagwarantować pełne wykorzystanie dostępnych środ-
ków, ich efektywną alokację pomiędzy beneficjentów, a także wzrost konkurencyjności 
sektora rolnego (Rozporządzenie Rady..., 1999). 
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Argumentując potrzebę wprowadzenia działania „Ułatwienie startu młodym 
rolnikom”, wskazywano na konieczność przekształceń strukturalnych sektora 
rolnego; sądzono, że wsparcie będzie sprzyjało przejmowaniu gospodarstw rolnych 
przez nowych właścicieli mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Aby rozpo-
cząć działalność rolniczą, należało posiadać znaczne środki finansowe, zwłaszcza 
gdy nowy właściciel gospodarstwa rolnego zamierzał zmodernizować gospodarstwo 
w  kierunku dostosowania go do obowiązujących standardów lub poprawy konku-
rencyjności. Dlatego za konieczne uznano skierowanie środków publicznych na 
finansowanie kosztów związanych z  przejmowaniem i  ułatwianiem modernizacji 
gospodarstw rolnych przez młodych rolników. Ustalono, że wsparcie będzie dotyczyło 
zakupu zarówno środków trwałych, jak i środków obrotowych, związanych z rozpo-
częciem produkcji. Wymagania dotyczące wykształcenia i  doświadczenia zawodo-
wego z kolei miały zagwarantować właściwe wykorzystanie wsparcia. Oczekiwano, że 
młodzi rolnicy poprzez te działania polepszą kondycję ekonomiczną swoich gospo-
darstw rolnych, dostosują produkcję do wymogów rynku, poprawią jakość i  tech-
nologię produkcji, zapewnią bezpieczeństwo pracy oraz spełnią warunki w zakresie 
higieny, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt (wskaźniki SGM) (Rozporządzenie 
MRiRW..., 2004). 

Wysokość wsparcia finansowego w ramach SPO 2004–2006 dla działania „Ułatwienie 
startu młodym rolnikom” określono na poziomie 173,3 mln euro, w tym wkład UE wyno-
sił 130,0 mln euro (75%), a udział krajowych środków budżetowych – 43,3 mln euro 
(25%). W  przeliczeniu na polską walutę (po kursie 4 zł/euro) instrumenty wsparcia 
wynosiły ok. 533,2 mln zł. W stosunku do ogólnego budżetu SPO 2004–2006, ustalonego 
na poziomie 1784,4 mln euro, działanie „Ułatwienie startu młodych rolników” stano-
wiło 9,7%. Przykładowo, najwięcej środków z  tego programu pochłonęły inwestycje 
w gospodarstwach rolnych (33,8%). Dla osób, które kwalifikowały się do otrzymania tej 
pomocy przy rozpoczynaniu prowadzenia gospodarstwa, w Unii Europejskiej ustalono 
maksymalny pułap kwoty wsparcia na poziomie 25 tys. euro (100 tys. zł). W polskich 
realiach pułap ten określono na poziomie 50 tys. zł (50%), co można było interpretować 
jako chęć udzielenia pomocy jak największej liczbie osób. 

Ustalenie, ilu młodych rolników może sięgnąć po wsparcie, wynikało ze sposobu 
korzystania ze środków unijnych, a mianowicie, budżet dzielono na lata jego funkcjo-
nowania. Ponadto przyjęto zasadę, że pomoc finansowa będzie udzielana do wysokości 
limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro przewidzianej w progra-
mie. Początkowo planowano, że limit środków finansowych wystarczy na wypłacenie 
premii dla 14,5 tys. rolników, tymczasem w rzeczywistości wypłacono 14,1 tys. premii, 
zaś ogólna kwota wsparcia wzrosła do 707,7 mln zł. Możliwość zwiększenia wydatków 
wynikała z korzystnego kursu złotego do euro. Mimo udzielonego wsparcia, napływ 
młodych do zarządzania gospodarstwem rolnym okazał się nieodczuwalny. Ocena 
tego, kto rzeczywiście sięgnął po premie, nie zawsze wypadała korzystnie. W pierw-
szym roku funkcjonowania Polski w UE niezbyt wielu rolników było zorientowanych 
w regulacjach unijnych. Stąd, przykładowo, premie otrzymywały osoby, które zdołały 
wydzielić z większego gospodarstwa obszar co najmniej 1 ha i załatwiły inne formal-
ności, a  potem złożyły w  pierwszej kolejności wniosek do Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa, by stać się beneficjentem omawianego działania. Jeśli do 
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tego dodamy, że kierunki wydatkowania pomocy nie były rozliczane, otrzymamy 
faktyczny obraz wydatkowania środków unijnych (tab. 2). 

Na 18,8 tys. złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 14,1 tys. (75,0%), przy 
czym stopień weryfikacji w  poszczególnych województwach był podobny. Wsparcie 
trafiło do wszystkich województw, przy zróżnicowanym regionalnie wskaźniku. 
Procent zawartych umów w stosunku do liczby gospodarstw rolnych o areale powy-
żej 1 ha był najniższy w województwach: podkarpackim (0,2%), małopolskim (0,3%) 
i  śląskim (0,3%). Stosunkowo dużo młodych rolników uzyskało wsparcie w  dwóch 
województwach: kujawsko-pomorskim(1,4%) i wielkopolskim (1,3%), które charakte-
ryzują się znacznie lepszą od innych strukturą agrarną. 

Ułatwianie startu młodym rolnikom w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007–2013 
W rozporządzeniu Rady (WE) z 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
stwierdzono, że przyznanie młodym rolnikom szczególnych przywilejów może ułatwić 
im zarówno rozpoczęcie działalności, jak i strukturalne dostosowanie ich gospodarstw 
do podjęcia innowacyjnych form aktywności. Przekazanie środków wspierających 
podjęcie działalności miało być uzależnione od opracowania planu biznesowego jako 
instrumentu zapewniającego rozwój działalności nowego gospodarstwa rolnego. Do 
otrzymania wsparcia instrumentami pomocowymi kwalifikowały się osoby, które: 
1) miały mniej niż 40 lat oraz po raz pierwszy podejmowały działalność w gospodar-
stwie rolnym jako kierujący gospodarstwem; 2) posiadały odpowiednie umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe; 3) przedłożyły plan biznesowy dotyczący rozwoju ich działal-
ności rolniczej. Maksymalny pułap wsparcia finansowego wzrósł do kwoty 55 tys. euro 
(220 tys. zł) (Rozporządzenie Rady..., 2005). 

Według krajowego PROW 2007–2013, celem działania „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” było stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwie-
nie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez młode osoby o  odpo-
wiednich kwalifikacjach zawodowych. W  dokumencie stwierdzono, że w  Polsce 
ok. 1/5 gospodarstw prowadzą osoby w wieku powyżej 55 lat. W celu stymulowania 
transferu tych gospodarstw na rzecz młodych i wykształconych następców uznano za 
konieczne udzielenie im wsparcia ze środków publicznych. Założono, że przejmowanie 
gospodarstw przez osoby młode, a przy tym aktywne, o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, sprzyja pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzi do 
wzrostu konkurencyjności sektora rolnego. Rozpoczęcie samodzielnej działalności 
rolniczej wymaga z  kolei poniesienia znacznych nakładów finansowych na urucho-
mienie produkcji oraz modernizację gospodarstwa, dlatego wsparcie finansowe jest 
niezbędne, aby młodym rolnikom umożliwić realizację ich zamierzeń inwestycyjnych 
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [MRiRW], 2007). 

Pomoc była najpierw udzielana w  formie jednorazowej premii w  wysokości 
50 tys. zł, z  intencją przeznaczenia środków na realizację przedsięwzięć inwestycyj-
nych. Aby uniknąć sytuacji z poprzedniej edycji pomocy, uzyskanie wsparcia uzależ-
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niono od spełnienia określonych warunków, które zostały określone w rozporządzeniu 
MRiRW. Pomoc mogła być przyznana osobie pełnoletniej, która w dniu złożenia wnios - 
ku nie ukończyła 40 lat ani nie pobierała renty z tytułu niezdolności do pracy (mogła 
natomiast pobierać rentę rodzinną). Premię mogły otrzymać osoby zamierzające 
podjąć się prowadzenia gospodarstwa rolnego, które spełniało określone wymagania 
dotyczące powierzchni użytków rolnych. Przede wszystkim, młody rolnik powinien był 
posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, których rodzaj, poziom i zakres szcze-
gółowo określały przepisy prawa. W przypadku braku kwalifikacji istniała możliwość 
zobowiązania się do uzupełnienia tego wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia wydania 
decyzji o przyznaniu pomocy. Premia przyznawana była osobie, która weszła w posia-
danie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia 
w województwie i nie większej niż 300 ha. Musiał być spełniony wymóg żywotności 
ekonomicznej gospodarstwa lub młody następca był zobowiązany do wykazania, że 
kryterium to zostanie spełnione nie później niż po 5 latach od rozpoczęcia przez niego 
działalności. Beneficjent musiał udokumentować spełnienie kryterium żywotności 
ekonomicznej gospodarstwa, przedstawiając wyliczenie jego wielkości ekonomicz-
nej na podstawie faktycznych danych z  gospodarstwa. Oprócz tego musiał spełniać 
kryteria dotyczące ochrony środowiska, higieny i  warunków utrzymania zwierząt 
oraz gwarantować utrzymanie tego stanu przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy. Musiał 
ponadto być ubezpieczony w KRUS (Rozporządzenie MRiRW..., 2007). 

W rozporządzeniu MRiRW z 2010 r. wprowadzono nowelizację dotyczącą opisanego 
powyżej działania. Mając na uwadze, że rozpoczęcie samodzielnej działalności rolni-
czej wiąże się z koniecznością ponoszenia coraz większych nakładów finansowych na 
uruchomienie produkcji i modernizację gospodarstwa, podniesiono kwotę pomocy do 
75 tys. zł. Inna istotna zmiana polegała na złagodzeniu warunków dotyczących mini-
malnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. W województwach, w których 
średnia powierzchnia użytków rolnych w  gospodarstwie była mniejsza niż średnia 
krajowa (województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, 
śląskie i świętokrzyskie), pomoc miała być udzielana pod warunkiem, że areał gospo-
darstwa zostanie powiększony do poziomu średniej krajowej w terminie 3 lat od dnia 
przyznaniu pomocy. 

W kolejnym rozporządzeniu MRiRW z  2014 r. zwiększono pomoc dla młodych 
rolników do poziomu 100 tys. zł, co i  tak stanowiło dopiero 45,4% maksymalnego 
wsparcia przewidzianego przez UE. Mimo że tę dotację ustanowiono już po zakoń-
czeniu okresu obowiązywania programu, dzięki funkcjonowaniu w UE reguły n + 2 
można było rozliczać zobowiązania przez dwa kolejne lata (do końca 2015 r.). Wobec 
napływu wielu wniosków kolejność, w jakiej miała przysługiwać pomoc, była usta-
lana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dołą-
czonych do niego dokumentach. Ponadto minister, korzystając z  uprawnień, jakie 
dała mu ustawa o  PROW, ustalił limity środków finansowych przypadających na 
poszczególne województwa. W oparciu o dane we wnioskach ustalano krajową listę 
rankingową dostępu do wsparcia (zamieszczoną w  Internecie), w której podawano 
kolejność przysługującej pomocy. 

W PROW 2007–2013 zaplanowano udzielenie premii młodym rolnikom w liczbie 
33,6 tys. osób. Nabory wniosków nie odbywały się corocznie, lecz w pięciu wybranych 
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latach na siedem lat trwania programu. W sumie młodzi rolnicy złożyli 52,7 tys. wnios-
ków, w tym najwięcej – 23,4 tys. (44,4%) – w 2014 r., po ogłoszeniu, że kwota wsparcia 
wzrasta do 100 tys. zł. W rzeczywistości przyznano pomoc 33,4 tys. młodych rolników, 
zgodnie z aktami normatywnymi (tab. 3). 

Tabela 3. Liczba złożonych wniosków i  kwota zrealizowanych płatności na ułatwienie 
startu młodym rolnikom (PROW 2007–2013) 

Table 3. Number of submitted applications and realised payments for facilitating the 
start of young farmers (PROW 2007–2013) 

Województwo
Voivodeship

Liczba 
zawartych 

umów
Number

of realised 
contracts

Kwota 
zawartych 

umów 
(mln zł)
Amount 

of realised 
contracts 

(million PLN)

Liczba (w tys.) 
gospodarstw 

rolnych powyżej 
1 ha (2010 r.) 

Number 
(in thousands) 

of farms over 1 ha 
(2010) 

Procent 
zawartych umów 

w stosunku 
do liczby gospodarstw 

rolnych
Percentage 

of realised contracts 
in relation to 

number of farms

Dolnośląskie 1 033 72,8 63,4 1,6

Kujawsko- 
-pomorskie 3 324 243,0 67,9 4,9

Lubelskie 4 394 307,9 189,7 2,3

Lubuskie 488 33,6 23,5 2,0

Łódzkie 1 856 206,8 134,4 1,4

Małopolskie 753 51,3 162,2 0,5

Mazowieckie 5 633 388,0 237,7 2,4

Opolskie 814 57,7 28,5 2,8

Podkarpackie 901 63,0 145,2 0,6

Podlaskie 3 240 238,8 86,0 3,8

Pomorskie 1 293 93,8 42,8 2,9

Śląskie 681 49,5 77,6 0,9

Świętokrzyskie 1 237 84,7 103,1 1,2

Warmińsko- 
-mazurskie 1 558 111,1 44,4 3,5

Wielkopolskie 5 412 377,4 123,9 4,4

Zachodnio- 
pomorskie 789 56,1 31,9 2,5

Razem
Total 33 406 2 435,5 1 562,2 2,1

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR oraz wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. 
Source: Management Information System of the ARMA, and the results of the National Agricul-

tural Census of 2010 
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W indykatywnym budżecie PROW 2007–2013 na działanie związane z ułatwieniem 
startu młodym rolników przewidziano wsparcie finansowe w wysokości 420 mln euro 
(1680 mln zł). Premie dla młodych rolników stanowiły 1,7% całkowitego budżetu 
ustanowionego na poziomie 25  176 mln euro. Ostatecznie kwoty zawartych umów 
wyniosły 2435,5 mln zł, zaś przekroczenie pierwotnych założeń wynikało ze stopnio-
wego podnoszenia kwoty wsparcia (z początkowych 50 tys. zł, poprzez 75 tys. zł, do 
100  tys.  zł pod koniec okresu programowania), przy utrzymaniu limitu liczby osób, 
którym przyznawano pomoc. 

Analiza liczby beneficjentów pomocy w  stosunku do liczby gospodarstw rolnych 
o powierzchni powyżej 1 ha wskazuje, że najwięcej wniosków zrealizowano w woje-
wództwach: kujawsko-pomorskim (4,9%), wielkopolskim (4,4%), podlaskim (3,8%) 
i  warmińsko-mazurskim (3,5%), przy średniej krajowej na poziomie 2,1%. Można 
sądzić, że w niektórych województwach napływ młodych do gospodarowania na roli 
okazał się odczuwalny, a ponadto przyczynił się do istotnych zmian w gospodarstwach 
rolnych. 

Premie dla młodych rolników w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014–2020 
Instrumenty finansowego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zostały określone przez 
Parlament Europejski oraz Radę w 2013 r. W wydanym rozporządzeniu (Rozporządzenie 
PE i  Rady..., 2013) zarysowano nową strategię rozwoju obszarów wiejskich, w  której 
uznano za niezbędne skoncentrowanie się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów dotyczących rozwoju tych obszarów. Priorytety związane są z  transfe-
rem wiedzy i  innowacji, rentownością i konkurencyjnością gospodarstw rolnych oraz 
promowaniem innowacyjnych technologii. Instrumenty polityki mają być stosowane 
przede wszystkim do inwestycji, infrastruktury, ekosystemów, jak również wsparcia dla 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, środków ochrony środowiska 
i środków w zakresie zmian klimatu. Większą uwagę zwróci się na innowacyjne pomysły 
w biznesie oraz działania władzy na szczeblu lokalnym. Będą uruchamiane nowe kanały 
dystrybucji, stanowiące wartość dodaną do zasobów lokalnych. Nowość we wspomnia-
nym rozporządzeniu polega na strategicznym podejściu do rozwoju obszarów wiejskich, 
mianowicie, państwa członkowskie mają opracować strategie i programy na podstawie 
analizy SWOT. 

W rozporządzeniu PE i  Rady napisano, że działanie dotyczące rozwoju gospo-
darstw i działalności gospodarczej powinno ułatwiać młodym rolnikom rozpoczęcie 
działalności oraz dokonanie strukturalnych zmian w ich gospodarstwach po rozpoczę-
ciu działalności. Ponadto wskazano na potrzebę różnicowania działalności rolników 
w kierunku działalności pozarolniczej, a także tworzenia i rozwijania małych i śred-
nich przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Uznano, że aby zapewnić rentowność nowej działalności gospodarczej wspieranej 
w  ramach omawianego działania, należy uzależnić wsparcie od przedłożenia planu 
biznesowego. Wsparcie na rzecz założenia nowego gospodarstwa ma obejmować jedy-
nie początkowy okres działalności takiego przedsiębiorstwa i nie powinno stać się stałą 
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pomocą operacyjną. Z  tego względu należy udzielać pomocy w  ratach. Maksymalna 
kwota pomocy nie może przekroczyć pułapu 70 tys. euro (280 tys. zł) (Rozporządzenie 
PE i Rady..., 2013). 

W krajowym PROW na lata 2014–2020 wsparcie przyjęło nową nazwę premii dla 
młodych rolników, przy czym pomoc dla młodych rolników stanowi poddziałanie 
w nowo wyodrębnionym działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”. 
Wsparcie w postaci premii dla młodych rolników ma przede wszystkim przyczynić się 
do realizacji celu przekrojowego w zakresie innowacyjności. Stanie się to dzięki skiero-
waniu wsparcia do młodych ludzi, którzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka 
inwestycyjnego i  wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dotyczących organizacji 
i  technologii produkcji oraz samego produktu. Wskazano, że należy wspierać udział 
młodych rolników w  zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, 
gdyż te jeszcze bardziej sprzyjają wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Założono, że 
wkład młodych rolników w  realizowane projekty przyczyni się do osiągnięcia celów 
w  zakresie środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu i  przystosowania się do tych 
zmian. 

Definicja pojęcia „młody rolnik” nie uległa zmianie. Przez „młodego rolnika” 
nadal rozumie się osobę, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i  po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa 
rolnego. Oznacza to, że młody rolnik jako jedyny kieruje gospodarstwem, a do dnia 
złożenia wniosku o  przyznanie pomocy nie prowadził gospodarstwa rolnego jako 
kierujący. Nowość polega na tym, że osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna 
rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem. Inaczej 
mówiąc, urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba ubiegająca się 
o przyznanie pomocy staje się właścicielem gospodarstwa rolnego lub obejmuje je 
w posiadanie. Wsparcie w postaci premii ustalono na poziomie 100 tys. zł. Premia 
będzie wypłacana w dwóch ratach: I rata – w wysokości 80% kwoty pomocy, II rata 
– 20% kwoty pomocy. Pierwsza rata ma być wypłacana po spełnieniu przez benefi-
cjenta kryteriów pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Druga 
rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu. 

Dostęp do pomocy uzyska beneficjent, którego gospodarstwo ma wielkość ekono-
miczną (SO) nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro. Do wniosku, 
jako podstawowego dokumentu, należy dołączyć biznesplan dotyczący rozwoju gospo-
darstwa. Biznesplan powinien zawierać koncepcję rozwoju gospodarstwa, w tym opis 
wyjściowej sytuacji gospodarstwa, stanu posiadanych gruntów rolnych oraz wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa. Istotnym elementem biznesplanu jest też opis docelo-
wej sytuacji gospodarstwa. Chodzi o wykazanie, że sposób, w jaki realizowany będzie 
biznesplan, doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa 
co najmniej o 10% (opracowanie biznesplanu bez znaczącego udziału doradców może 
okazać się trudne). Ponadto beneficjent będzie zobowiązany do prowadzenia uprosz-
czonej rachunkowości w gospodarstwie. 

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w  gospodarstwie rolnym. 
Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a  w  województwach o  średniej 
niższej niż krajowa powinna być na poziomie średniej wojewódzkiej i  nie przekra-
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czać 300 ha. Dodatkowo określony został wymóg, żeby przynajmniej 70% minimalnej 
powierzchni UR stanowiło przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego 
lub dzierżawy z  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego. W programie nie przewidziano wsparcia dla gospodarstw, w których 
głównym kierunkiem produkcji jest np. chów drobiu, prowadzenie plantacji roślin 
wieloletnich na cele energetyczne czy prowadzenie niektórych działów specjalnych 
produkcji rolniczej. Beneficjent musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników 
na podstawie przepisów o KRUS. O kolejności, w jakiej będzie przysługiwała pomoc, 
zadecyduje suma uzyskanych punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 
przyznawanych na podstawie ustalonych kryteriów. Krajowa lista rankingowa będzie 
umieszczona w Internecie. 

Przy założeniu, że przez cały okres programowania premia dla młodych rolni-
ków zostanie utrzymana na poziomie 100 tys. zł, wsparcie może otrzymać ok. 72 tys. 
młodych rolników. Przyjęty poziom wsparcia stanowi tylko 35,7% poziomu określo-
nego jako maksymalny przez UE. Wydaje się, że ten poziom powinien zostać skorygo-
wany w górę, gdyż jest rażąco niski w stosunku do innych krajów europejskich. 

Zatwierdzone fundusze unijne wydatkowane są zgodnie z zasadą zarządzania dzie-
lonego między państwa członkowskie a Unię Europejską. W poprzedniej perspektywie 
finansowej środki na wspieranie obszarów wiejskich kształtowały się na ogół jak 80:20 
– 80% fundusze EFRROW, 20% środki własne kraju. Obecnie udział EFRROW został 
obniżony do 63,6%, co wymaga większego zaangażowania skarbu państwa. W PROW 
2014–2020 wysokość płatności na działanie związane z premiami dla młodych rolni-
ków określono na poziomie 718,0 mln euro, w tym 456,8 mln euro (63,63%) pochodzić 
będzie z EFRROW, a 261,2 mln euro (36,37%) z budżetu państwa. Premie dla młodych 
rolników stanowią 5,3% całkowitego budżetu, który ustanowiony został na poziomie 
13 513,3 mln euro, a więc znacznie niższym niż w latach poprzednich (MRiRW, 2015). 

Uwagi końcowe 

Model zmian strukturalnych oparty na wspieraniu młodego pokolenia poprzez instru-
menty finansowe ma duże szanse powodzenia. Bodźce materialne mają bowiem 
wymiar konkretu, który sprawdza się w  erze gospodarki rynkowej. Dowodzi tego 
dążność następców do jak najszybszego obejmowania steru rządów w rolnictwie po 
ustępującym pokoleniu, które znalazło się w schyłkowym etapie swego życia. O tempie 
zmian świadczy liczba beneficjentów wsparcia w stosunku do liczby ubiegających się 
o premie. W tle pozostała niezewidencjonowana duża grupa młodych rolników, którzy 
nie spełniali kryteriów dostępu w zakresie standardów powierzchniowych lub z uwagi 
na to, że przejęli gospodarstwo wprawdzie w  młodym wieku, ale nie jako pierwsi 
następcy. Działanie związane z premiami dla młodych rolników powinno być logicznie 
połączone z wcześniejszymi emeryturami, które w obecnej perspektywie finansowej 
nie są już kontynuowane. 

Instrumenty wsparcia finansowego udzielanego młodym rolnikom na ułatwienie 
startu dość istotnie się różniły w  zależności od edycji programu rozwoju obszarów 
wiejskich. W pierwszym okresie (2004–2006) wymogi stawiane przyszłym beneficjen-
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tom tego działania były dość liberalne. Aby skorzystać z pomocy, wystarczyło spełnić 
kryteria co do wieku, wykształcenia, ścieżki wchodzenia do zawodu oraz przestrzega-
nia zasad dobrej praktyki rolniczej. 

W kolejnej perspektywie finansowej, obejmującej lata 2007–2013, kryteria skorzy-
stania ze wsparcia zostały zaostrzone. Jako podstawowe kryteria przyjęto m.in. posia-
danie gospodarstwa rolnego o powierzchni równej średniej wojewódzkiej, przedsta-
wienie biznesplanu i  skierowanie 70% środków na inwestycje. W  kolejnych latach 
podnoszono premię: z  początkowych 50 tys. zł, poprzez 75 tys. zł, by pod koniec 
programu dojść do 100 tys. zł. Wzrost wysokości premii argumentowano koniecznością 
ponoszenia coraz większych nakładów na inwestycje. W  obecnych ramach finanso-
wych (2014–2020) utrzymano wsparcie dla młodych rolników na poziomie 100 tys. zł. 
Kryteria dostępu do pomocy zostały doprecyzowane, pierwsza rata wzrosła do 80%, 
lecz w aktach normatywnych nie zmieniono zasadniczo reguł postępowania. 

W PROW 2007–2013 na działanie związane z ułatwieniem startu młodym rolni-
kom przewidziano 420 mln euro (1,7% budżetu), co pozwoliło na udzielenie pomocy 
33,4 tys. osób. W obecnym PROW (2014–2020) środki wsparcia wzrastają do 718 mln 
euro (5,3% budżetu), zaś premie może otrzymać 72 tys. młodych rolników. 

Z uwagi na istniejące w kraju relacje cenowe i siłę nabywczą pieniądza, w Polsce 
młodzi rolnicy otrzymywali pomoc na poziomie znacznie niższym od pułapów okre-
ślonych przez Unię Europejską. W latach 2004–2006 maksymalna kwota wsparcia w UE 
wynosiła 25 tys. euro (100 tys. zł), zaś polskim młodym rolnikom zaproponowano 
50 tys. zł pomocy finansowej (50% pułapu UE). W kolejnej edycji programu pułap unijny 
podniesiono do 55 tys. euro, a obecnie sięgnął on 70 tys. euro. Stosowane w Polsce 
stawki na poziomie 100 tys. zł stanowią, odpowiednio, zaledwie 45,5% i 35,7% pułapu 
europejskiego. 

Instrumenty finansowe związane z  premiami dla młodych rolników, określone 
w PROW, to tylko jedna strona działań skierowanych do młodych producentów rolnych. 
Oprócz tego mogą oni korzystać z pomocy doradczej i szkoleń, brać udział w zorgani-
zowanych formach współpracy producentów rolnych czy też uczestniczyć w unijnym 
systemie jakości produktów rolnych. 
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Utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. Doświadczenia 
Bawarii z lat 1945–2005 

Maintaining the vitality of rural areas: Bavaria’s experience 
of the years 1945–2005 

Zofia Sawicka 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania 

Streszczenie. Praca miała na celu zweryfikowanie hipotezy, że możliwe jest utrzymanie 
żywotności obszarów wiejskich z rozdrobnioną strukturą agrarną mimo znacznego spad-
ku ekonomicznego znaczenia rolnictwa. Analizę przeprowadzono dla obszarów wiejskich 
Bawarii w  latach 1945–2005. Bawarską wieś w  1945 r. cechowały utrudnione warunki 
gospodarowania rolniczego, tradycyjnie rolniczy charakter i niska koncentracja przemy-
słu. Sześćdziesiąt lat później rolnictwo miało marginalne znaczenie dla funkcjonowa-
nia bawarskiej wsi, a większość gospodarstw rolnych „żyła z dopłat”. Mimo to w latach 
1983–2003 zwiększyła się gęstość zaludnienia bawarskich obszarów wiejskich. O utrzy-
mującej się żywotności tych terenów świadczy też wysoka liczba organizacji pozarządo-
wych i wzrost zainteresowania turystyką wiejską, co potwierdza hipotezę badawczą. Tym, 
co pomogło utrzymać atrakcyjność obszarów wiejskich Bawarii jako miejsca zamieszka-
nia, było przede wszystkim elastyczne podejście do zarządzania ziemią, stosowanie sku-
tecznych instrumentów ochrony środowiska, wprowadzanie demokratycznych procedur 
w programach rozwoju wsi i umiarkowana wiara w koncepcję jej wielofunkcyjnego rozwo-
ju. Uzyskane wyniki mogą pomóc w programowaniu rozwoju polskich obszarów wiejskich 
z rozdrobnionym rolnictwem. 

Słowa kluczowe: Bawaria • rozwój wielofunkcyjny • rozwój obszarów wiejskich • roz-
drobniona struktura agrarna 

Abstract. The study aimed to verify the hypothesis that the vitality of rural areas with 
fragmented agrarian structure can be maintained even if agriculture loses its economic 
importance. The analysis was carried out for the rural areas of Bavaria, and covered the 
years 1945–2005. The Bavarian countryside in 1945 was dominated by agriculture which 
faced strong natural and structural constraints. Sixty years later, agriculture was of mar-
ginal importance to the functioning of those areas, and most of the farm holders relied 
on direct payments and other public support. Nevertheless, the period from 1983 to 2003 
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saw an increase in the population density of the Bavarian rural areas. This fact, com-
bined with a high number of non-governmental organisations and an increased interest 
in rural tourism, testified to the continuing viability of these areas. What helped keep the 
attractiveness of the Bavarian rural areas as a place of residence, was first and foremost 
a flexible approach to spatial management, the use of effective instruments for environ-
mental protection, the introduction of democratic procedures into village renewal plans, 
and a moderate faith in the concept of multi-functional rural development. The findings 
of the study may help in developing rural development strategies for Polish rural areas 
with fragmented agrarian structure. 

Keywords: Bavaria • multi-functional development • rural development • fragmented 
agrarian structure 

Wstęp 
Polska wieś i rolnictwo wciąż stoją na rozdrożu. Szczególnie trudna do przewidze-
nia i  zaprogramowania jest sytuacja tych obszarów, które tradycyjnie są rolnicze, 
a  jednocześnie charakteryzują się niekorzystnymi warunkami gospodarowania. 
Mimo niesprzyjającej sytuacji, w jakiej znajdują się tam drobne gospodarstwa rolne, 
istnieje często chęć i potrzeba utrzymania rolniczego krajobrazu i żywotności tych 
obszarów. 

Celem pracy była weryfikacja hipotezy mówiącej, że możliwe jest utrzymanie 
żywotności obszarów wiejskich z  rozdrobnioną strukturą agrarną mimo znacznego 
spadku ekonomicznego znaczenia rolnictwa. Analizę przeprowadzono w odniesieniu 
do Bawarii, gdzie przy postępującej dezagraryzacji społecznej i ekonomicznej próbo-
wano utrzymać rolniczy krajobraz i  żywotność obszarów wiejskich. Doświadczenia 
Bawarii mogą być wykorzystane w programowaniu rozwoju polskich obszarów wiej-
skich o rozdrobnionej strukturze agrarnej. 

Materiał i metody 

Podstawową metodą wykorzystaną w  pracy była analiza historyczno-porównawcza. 
Jej zasadniczy element stanowił wybór takiego obszaru badań, aby obszary wiejskie 
w jego obrębie były lepiej rozwinięte niż w Polsce. Drugim ważnym elementem było 
przesunięcie analizy w  czasie, tak aby móc się przyjrzeć kolejnym stadiom rozwoju 
badanego terenu i  wysnuć wnioski przydatne dla naszego kraju. Podobne podejście 
zostało zastosowane w  pracach dotyczących rozwoju różnych krajów i  regionów, 
których doświadczenia rozwojowe miały pomóc w  programowaniu i  przewidywa-
niu rozwoju polskich obszarów wiejskich (por. Broussard, Delorme, Servolin, 1998; 
Halamska, 2005; Kwieciński i  Tomczak, 1993; Radkiewicz, 1993; Smoleński, 1998; 
Tomczak, 2004, 2005). 

Materiał do przeprowadzenia analizy historyczno-porównawczej pochodził z trzech 
źródeł: były to informacje z literatury przedmiotu, ilościowe (statystyczne) dane wtórne 
oraz pierwotne dane jakościowe. Dane pierwotne zostały zebrane w formie wywiadów 
ustrukturalizowanych, przeprowadzonych w Bawarii w 2007 r. z trzema grupami respon-
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dentów: właścicielami gospodarstw rolnych utrzymujących się wyłącznie lub głównie 
z rolnictwa, właścicielami gospodarstw rolnych, dla których gospodarstwo rolne było 
dodatkowym źródłem utrzymania (gospodarstwa dwuzawodowe), oraz z osobami, które 
porzuciły rolnictwo na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. W sumie grupa badaw-
cza liczyła 30 respondentów – po trzy osoby z dziesięciu gmin. W wywiadach pytano 
między innymi o takie sprawy, jak: 
– historia rozwoju gospodarstwa, 
– czas i przyczyny podjęcia dodatkowej pracy, 
– przyczyny porzucenia pracy w rolnictwie, 
– rodzaj wykonywanej pracy pozarolniczej, 
– ocena polityki bawarskiej, federalnej i europejskiej. 

Materiał zgromadzony podczas wywiadów posłużył jako studia przypadków ilustru-
jące zmiany zachodzące na bawarskich obszarach wiejskich i pomagające tłumaczyć 
zjawiska i trendy ujawnione podczas analizy ilościowych danych wtórnych. 

Analiza zmian zachodzących na bawarskich obszarach wiejskich dotyczyła 
60-letniego okresu od zakończenia drugiej wojny światowej (1945 r.) do roku 2005. 
Badaniami objęto obszary wiejskie (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie) Bawarii, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów gór i  przedgórzy Lasu Bawarskiego (środ-
kowa Bawaria), gdzie przeprowadzano wywiady. 

Wyniki i dyskusja

Bawaria po drugiej wojnie światowej 
Po drugiej wojnie światowej Bawaria była najbiedniejszym i najbardziej od rolnictwa 
zależnym krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec. W przeważającej części 
terytorium kraju – zajmowanej przez obszary górskie i  podgórskie – niekorzystne 
były zarówno strukturalne, jak i  naturalne warunki gospodarowania (Bayerisches 
Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr [BayStMWV], 1967). W 1950 r. odsetek 
pracujących w rolnictwie wynosił 31% i był najwyższy w całych Niemczech. W latach 
pięćdziesiątych dla 80% właścicieli gospodarstw o  wielkości 3–4 ha UR rolnictwo 
stanowiło główne źródło dochodu (Eichmüller, 1997). Średnia wielkość gospodarstwa 
wynosiła 5,1 ha UR (Bayerisches Statistisches Landesamt [BaySL], 1952). Rolnictwo 
bawarskie cechowała duża pracochłonność (w 1954 r. – 48 osób na 100 ha UR, śred-
nio dla Niemiec 24 osoby) i niska produktywność – dochód z 1 ha UR był najniższy 
w Niemczech (w 1950/1951 r. wynosił 921 DM, średnio dla Niemiec 1119 DM) (Grüner 
Plan, 1956; Seidl, 1995). 

Bawarię lat powojennych cechował też niski stopień uprzemysłowienia (w 1947 r. 
zatrudnienie w przemyśle wynosiło 14,4%, przy średniej dla Niemiec 33%) oraz niska 
koncentracja przemysłu. Chociaż w strukturze podmiotów gospodarczych przeważały 
przedsiębiorstwa małe i średnie, w 1939 r. Bawaria miała najwyższy (32,8%) w całych 
Niemczech odsetek pracujących w  mikroprzedsiębiorstwach (do 10 pracowników) 
(Emminger, 1947). 
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Kulturowo Bawarię od innych niemieckich regionów odróżniało silne przywiązanie 
do tradycji, religijność mieszkańców (katolicy) i wyraźnie zarysowany lokalny patrio-
tyzm (Frey, 2003). 

Bawaria była więc po wojnie regionem rolniczym, nisko uprzemysłowionym, 
z  silnym poczuciem regionalnej tożsamości. To właśnie te cechy czynią Bawarię 
podobną do Małopolski i umożliwiają korzystanie z jej doświadczeń przy programo-
waniu rozwoju obszarów wiejskich południowej Polski. 

Rozwój obszarów wiejskich Bawarii w latach 1945–2005 – między 
industrializacją a zrównoważonym rozwojem
Pierwsze powojenne dwudziestolecie przyniosło Bawarii, tak jak innym regionom 
Europy, powiększanie areału i  kapitałochłonności gospodarstw. Priorytety polityki 
bawarskiej, federalnej i europejskiej były zbieżne – zapewnienie samowystarczalności 
żywnościowej, obniżenie cen żywności i  polepszenie sytuacji rolników. Bawarii nie 
ominęły więc komasacje gruntów i przedsięwzięcia infrastrukturalne, przeprowadzane 
na dużą skalę. Do 1970 r. liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 30% – zatrud-
nienie w  rolnictwie wynosiło już tylko 13% (Eichmüller, 1997). Drastycznie spadła 
gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich. W badanych gminach był to spadek ponad 
dwukrotny – z 200 do 92 osób na 1 km2 (BaySL, 1952; BaySL, 1973). 

Szybko okazało się, że zdecydowana większość bawarskich gospodarstw, mimo 
dużej pomocy inwestycyjnej, nie ma szans konkurować na wspólnym rynku europej-
skim. Trudnych warunków gospodarowania w połączeniu z peryferyjnym położeniem 
i  zapóźnieniem rozwojowym w  większości nie można było zneutralizować poprzez 
zakup maszyn czy powiększenie powierzchni gospodarstw. Dlatego od końca lat sześć-
dziesiątych polityka bawarska stawiała sobie inne cele niż te formułowane na szczeblu 
krajowym i europejskim, zmierzając w odmiennym kierunku. Bawaria zaczęła konstru-
ować własną politykę, która szybko zyskała rozgłos i nośną nazwę „bawarskiej drogi 
rozwoju”. Była ona wyrazem sprzeciwu wobec industrializacji rolnictwa i europejskiej 
polityki rolnej, nastawionej wówczas wyłącznie na wspieranie gospodarstw „zdolnych 
do rozwoju” (por. Czykier-Wierzba, 1998; Wüst i Pehlak, 1986). 

Z perspektywy kilku dziesięcioleci za kamienie milowe „bawarskiej drogi rozwoju” 
można uznać następujące zdarzenia: 
• Przyjęcie w  1973 r. ustawy o  ochronie przyrody, która wprowadzała obowiązek 

utrzymania rolniczego krajobrazu (niem. Duldungspflicht) przy zapewnieniu wspar-
cia ze środków publicznych. Wdrażaniu tej ustawy służył wymóg tworzenia planów 
zagospodarowania rolniczego (niem. Agrarleitpläne). Obszary podzielono na kilka 
kategorii: obszary rolnicze, obszary pod ekstensywną gospodarkę rolną, obszary 
do wyłączenia spod rolniczego zagospodarowania (tam, gdzie rolnictwo nie może 
być opłacalne, a jego utrzymanie nie jest istotne ze względów ochrony przyrody lub 
krajobrazu) oraz obszary, na których należy utrzymać rolniczy krajobraz (mimo że 
rolnictwo nie jest tam rentowne) (Moser, Hoisl, Klein, 1974). Kategoryzacja obsza-
rów pomagała dopasować odpowiednie instrumenty pomocowe i  prowadzić roz-
sądną politykę zagospodarowania przestrzennego; 
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• Wdrożenie programu rozwoju gospodarstw z przewagą użytków zielonych (niem. 
Grünlandprogramm). Jego celem było wsparcie gospodarstw zdanych na chów by-
dła, które w większości nie mogły uchodzić za gospodarstwa rozwojowe, lecz ich 
istnienie uważano za istotne ze względu na ochronę środowiska i krajobrazu, a tak-
że miejsc pracy; 

• Przewartościowanie priorytetów w procedurach porządkowania przestrzeni wiej-
skiej (niem. Flurbereinigung). Ważnymi celami takich przedsięwzięć stały się ochro-
na środowiska i utrzymanie rolniczego krajobrazu – działania służące tym celom 
mogły być finansowane nawet w 100% z pieniędzy publicznych. Warto zaznaczyć, 
że nie chodziło tu wyłącznie o  projekty służące bezpośrednio ochronie przyro-
dy, ale także o budowę drobnej, nieingerującej w środowisko infrastruktury tury-
stycznej (ścieżki rowerowe, szlaki, punkty widokowe). Uznano bowiem, że rozwój 
turystyki motywuje do utrzymania rolniczego krajobrazu oraz przeciwdziałania 
monofunkcyjnemu zagospodarowaniu terenu. Dążono do tego, by wewnątrz wsi 
mieszały się tereny przemysłowo-usługowe, rekreacyjne, mieszkalne i rolnicze, co 
miało pomóc w zachowaniu naturalnego, wiejskiego charakteru miejscowości; 

• Połączenie procedur komasacji gruntów z programami odnowy wsi – wieś przestała 
być utożsamiana z rolnictwem, dostrzeżono jej wielofunkcyjność; 

• Wprowadzenie zawodu „pomocnika właściciela gospodarstwa” oraz „pomocy do-
mowej dla gospodyń”. Był to jeden z punktów ustawy o wspieraniu bawarskiego 
rolnictwa (niem. Gesetz zur Föderung der Bayerischen Landwirtschaft), który z cza-
sem nabrał dużego znaczenia dla bawarskich rolników. Zawodowi pomocnicy 
w gospodarstwie (a także pomocnicy gospodyń domowych) wyręczali gospodarza 
w sytuacji choroby i w  innych okolicznościach, które uniemożliwiały doglądanie 
gospodarstwa. Ich wynagrodzenie było w  80% finansowane ze środków publicz-
nych. Liczba takich pracowników oraz gospodarstw korzystających z ich usług stale 
się zwiększała. W 1970 r. zawód ten wykonywało 50 ludzi, a w 2005 r. – ponad 2000 
osób (Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten [BayStMLF], 
2006a). 

Rezultaty bawarskiej polityki stały się widoczne już w połowie lat osiemdziesią-
tych. Nie udało się wprawdzie powstrzymać tendencji do powiększania gospodarstw 
i  spadku ich liczby, ale skala zjawiska nie była już tak duża. W  latach 1970–1985 
liczba gospodarstw zmniejszyła się w Bawarii o 18%, podczas gdy w skali Niemiec aż 
o 34% (Wüst i Pehlak, 1986). Spadek gęstości zaludnienia nie był już tak gwałtowny 
(w badanych gminach w okresie 1972–1983 ubyło 5 osób na 1 km2). Udało się utrzy-
mać wielkość powierzchni użytków rolnych, a w badanych gminach nastąpił nawet jej 
wzrost. Użytki zielone stanowiły coraz większy odsetek użytków rolnych (w badanych 
gminach 41% w  1970 r. i  45% w  1984 r.) (Bayerisches Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung [BayLfStaD], 1984; BaySL, 1973), co wskazuje na skłonność do 
ekstensyfikacji rolnictwa oraz na skuteczność programów wspierających gospodar-
stwa nastawione na chów bydła. 

W latach osiemdziesiątych Bawaria znalazła sprzymierzeńców w swoim dążeniu do 
utrzymania rolniczego krajobrazu i zapewnienia ochrony środowiska. Podstawowym 
problemem całej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej stała się wówczas nadpro-
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dukcja, a  ton polityce zaczęła nadawać zasada zrównoważonego rozwoju. Wspólna 
Polityka Rolna zmieniała się w  kierunku ograniczenia produkcji (głównie poprzez 
uniezależnienie dopłat od wielkości produkcji), ekologizacji i  zmniejszenia wydat-
ków. Zmianę zasad europejskiej polityki wobec wsi i  rolnictwa przyniósł głównie 
system kwot produkcyjnych, reforma MacSharry’ego, Agenda 2000 i reforma z 2003 r., 
wprowadzająca II filar WPR. Reformy te zostały szeroko opisane w  literaturze (por. 
Adamowicz, 2005; Buchowiecki, 1991; Czyżewski i  Henisz-Matuszczak, 2004; Kwie-
ciński i  Tomczak, 1993; Szumski, 2007) i  nie wymagają tu dokładnego omówienia. 
Z punktu widzenia Bawarii ważne było, że reformy szły w proponowanym przez nią już 
wcześniej kierunku – ekstensyfikacji produkcji rolniczej i patrzenia na wieś nie tylko 
przez pryzmat rolnictwa. 

Ewolucja polityki europejskiej w kierunku coraz silniejszego wspierania wsi (a nie 
rolnictwa) nie oznaczała powstrzymania się Bawarii od prowadzenia własnych dzia-
łań służących rozwojowi obszarów wiejskich. Były to regionalne programy kredytowe, 
rozbudowany system doradztwa i  edukacji rolniczej oraz wciąż rozwijane programy 
scalania gruntów połączone z procedurą odnowy wsi. To one kształtowały bawarską 
politykę wobec wsi i rolnictwa w ostatnim dwudziestoleciu, przyjmując postać zinte-
growanych programów rozwoju obszarów wiejskich. Ich cele brzmią podobnie do 
celów odnowy wsi obowiązujących dziś w  Polsce. Warto przypomnieć, że realizacja 
tych programów opierała się na następujących zasadach: 
• Planowanie poprzez dialog – wszystkie procedury były przygotowywane i omawia-

ne wspólnie przez ekspertów i mieszkańców; 
• Współpraca międzygminna – starano się myśleć o  zagospodarowaniu terenu na 

poziomie międzygminnym, wychodząc z założenia, że regionalne spojrzenie daje 
więcej możliwości działania; 

• Zaangażowanie obywatelskie – mieszkańcy angażowali się na wszystkich etapach, 
od planowania po realizację. W tworzeniu strategii rozwojowej przez mieszkańców 
pomagały szkoły rozwoju obszarów wiejskich; 

• Elastyczne zarządzanie ziemią – chodziło o stosowanie tych instrumentów zarzą-
dzania gruntami, które byłyby najlepiej dopasowane do potrzeb i możliwości finan-
sowych gminy. W ramach programów rozwoju wsi można było korzystać z takich 
procedur zarządzania gruntami, jak: procedura inwestycyjna, przyspieszone scala-
nie gruntów, dobrowolna wymiana gruntów, dobrowolna zamiana użytkowników. 

Skuteczność bawarskich programów rozwoju obszarów wiejskich potwierdzają 
badania F. Schlössera, które wykazały, że wszystkie gminy, w których przeprowadzono 
programy rozwojowe (głównie scalanie gruntów i  odnowa wsi), osiągnęły większy 
wzrost niż pozostałe gminy. Dla mniejszych gmin (do 2000 mieszkańców) programy 
te miały większe znaczenie niż dla gmin większych (do 6000 mieszkańców) – wzrost 
wynosił średnio 15% w pierwszych z nich, a 10% w drugich (Schlösser, 1999). Bawarskie 
Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że każde euro włożone w procedury rozwoju obsza-
rów wiejskich daje do 7 euro wartości inwestycji (BayStMLF, 2006b). 

Oprócz wciąż rozwijanych programów odnowy wsi, w  latach 1985–2005 Bawaria 
wprowadzała również inne rozwiązania mające na celu utrzymanie żywotności obsza-
rów wiejskich. Na szczególną uwagę zasługują następujące działania: 
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• System umów środowiskowych. Poza programem rolno-środowiskowym (sformu-
łowanym i finansowanym głównie przez UE) Bawaria wprowadziła w latach dzie-
więćdziesiątych dodatkowe finansowanie gospodarstw decydujących się na eksten-
sywne formy produkcji, obejmując je systemem umów środowiskowych. Umowa 
była zawierana między właścicielem gospodarstwa a urzędem ochrony środowiska. 
Rolnik zobowiązywał się w ten sposób do rezygnacji z konkretnych metod produk-
cji, niekorzystnych dla środowiska. Umowy te cechowała znaczna szczegółowość 
zapisów. Każde podejmowane działanie (np. transport zwierząt na wypas) lub jego 
zaniechanie (np. zaprzestanie wyrzucania obornika) miało swój wyraz w pieniądzu 
i oznaczało przewidywalny zysk dla gospodarstwa (Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten [BayStMELF], 1995); 

• Tworzenie spółek córek przez kółka rolnicze. W miarę przekształcania się rolni-
ków w dostawców także pozarolniczych produktów i usług rozszerzano możliwości 
działania zrzeszeń rolniczych. Nowelizacja ustawy o wspieraniu bawarskiego rol-
nictwa z 1994 r. dawała kółkom maszynowym możliwość tworzenia spółek córek. 
Miały one prawo świadczyć różne usługi. Najczęściej były to prace leśne, pielęgna-
cja krajobrazu czy praca dla gminy (np. odśnieżanie). To rozszerzenie działalności 
zrzeszeń rolniczych stało się łatwą do wprowadzania w życie formułą dywersyfika-
cji źródeł dochodu na terenach wiejskich (Grässel, 2001); 

• Zasada kont ekologicznych (niem. Ökokonten). Zasada ta oznaczała, że każda inwe-
stycja, która ingeruje w środowisko, musi być zneutralizowana inwestycją służącą 
jego ochronie. Przedsięwzięcia te mogły się bilansować także na szczeblu regional-
nym (Aulig, 2001). 

Sytuacja bawarskich obszarów wiejskich – rok 2005 
W 2005 r. średnia wielkość gospodarstwa w  Bawarii wynosiła 26 ha UR – najmniej 
spośród wszystkich niemieckich landów – była jednak pięciokrotnie większa niż w roku 
1950. Udział użytków rolnych w strukturze użytkowania gruntów zmniejszył się z 53% 
w 1970 r. do 46% w 2005 r. (BayStMLF, 2006a). 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, bawarskie gospodarstwa rolne bory-
kały się z  trudnościami finansowymi wynikającymi głównie z niekorzystnej sytuacji 
na rynku mleka. Barierę w rozwoju gospodarstw stanowiła niewystarczająca wielkość 
przyznanych kwot mlecznych przy ich wysokiej cenie na bawarskim rynku (0,56 EUR 
za 1 kg, średnio dla Niemiec 0,51 EUR w 2005 r.). W 2005 r. popyt na kwoty w Bawarii 
sięgał 305 mln kg mleka, a ich podaż wynosiła 137 mln kg (BayStMLF, 2006a). 

Trudności ze sprzedażą mleka i jednocześnie spadek jego ceny w skupie skutkowały 
zmniejszeniem się dochodowości gospodarstw. Obecnie dochód ze sprzedaży produk-
cji starcza na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarstw, natomiast zysk pochodzi 
z pomocy publicznej. Dzisiejsze bawarskie gospodarstwa rolne „żyją z dopłat”. Średnio 
dla gospodarstwa udział pomocy publicznej w  zysku w  2005 r. wynosił 68,9%. Dla 
gospodarstw dwuzawodowych wskaźnik ten był wyższy i wynosił 74%, a dla gospo-
darstw ekologicznych 82,5% (BayStMLF, 2006a). 

W konsekwencji pogarszania się sytuacji finansowej bawarskiego rolnictwa nastę-
pował ciągły spadek liczby osób zatrudnionych w tym sektorze gospodarki. W 2005 r. 
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pracowało w  nim 3% zatrudnionych, czyli dziesięciokrotnie mniej niż w  1950 r. 
(BayStMLF, 2006a). Trudna sytuacja finansowa zmuszała też do sięgania po pozarolni-
cze źródła dochodu, co powodowało stały wzrost liczby gospodarstw dwuzawodowych. 
Od 1987 r. ich liczba jest większa niż liczba gospodarstw jednozawodowych. W 2005 r. 
gospodarstwa dwuzawodowe stanowiły 53,9% bawarskich gospodarstw i gospodaro-
wały na 76,6% powierzchni użytków rolnych tego regionu (BayStMLF, 2006a). 

Z przedstawionych danych wyłania się dość jasny obraz bawarskiego rolnictwa. Jest 
to rolnictwo w większości wyspecjalizowane w chowie bydła, z przewagą gospodarstw 
o  średniej wielkości. Dominują gospodarstwa dwuzawodowe. Sytuacja finansowa 
bawarskich rolników nie jest łatwa ze względu na spadek cen mleka i  ograniczoną 
podaż kwot mlecznych. Gwarancją ich egzystencji są dopłaty – w  większości dość 
znaczne, ze względu na utrudnione warunki gospodarowania. 

Kondycja bawarskiego rolnictwa nie jest więc na tyle dobra, aby mogło ono 
decydować o  żywotności bawarskich obszarów wiejskich. Gdyby ich siłą napędową 
były wyłącznie gospodarstwa rolne, wieś by się wyludniała, nie mogąc jako miejsce 
zamieszkania konkurować pod względem atrakcyjności z miastem. 

Badania przeprowadzone w  dziesięciu bawarskich gminach wskazały na utrzy-
mującą się żywotność tych terenów mimo malejącej roli rolnictwa. Badane gminy 
to obszary wiejskie o umiarkowanej atrakcyjności turystycznej (por. Sawicka, 2006). 
Tylko trzy spośród 10 badanych gmin leżą w odległości do 50 km od dużego miasta 
(Ratyzbony, 600 tys. mieszkańców). Wszystkie użytki rolne badanych gmin zostały 
zakwalifikowane do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). 
Ich funkcja nie jest więc oczywista – nie są to obszary podmiejskie, ich potencjał 
turystyczny nie jest wysoki, a gospodarka rolna jest utrudniona. Mimo nieoczywistej 
funkcji udało się utrzymać żywotność tych terenów. Od lat osiemdziesiątych zwiększa 
się gęstość ich zaludnienia. W 1983 r. wynosiła średnio 87 osób na 1 km2, a w 2003 r. – 
99 osób (BayLfStaD, 1984; BayLfStaD, 2004). 

Dowodem na żywotność omawianych obszarów jest też liczba zrzeszeń na 1000 
mieszkańców, obrazująca zaangażowanie ludzi w miejscu ich zamieszkania. W 2009 r. 
średnio w badanych gminach wskaźnik ten wynosił 17, podczas gdy dla całej Małopolski 
bez Krakowa było to tylko 9 (Potencjał..., 2010; http://stat.gov.pl/bdl/). Innym wskaź-
nikiem, który może być dowodem na utrzymanie żywotności i wiejskiego charakteru 
wsi, jest rosnąca liczba udzielonych noclegów. W latach 1972–2005 liczba osobonocy 
w badanych gminach zwiększyła się o połowę (BayLfStaD, 2005; BaySL, 1973). Skoro 
nie są to tereny położone przy akwenach wodnych ani w  wysokich górach, tym, co 
przyciąga turystów, jest prawdopodobnie ich wiejski charakter. 

Ujemny wskaźnik migracji wahadłowej (średnio –133) (BayLfStaD, 2004) wskazuje, 
że wielu mieszkańców musiało dojeżdżać do pracy. Nie jest więc prawdą, że żywotność 
wsi może być utrzymana tylko tam, gdzie jest możliwe znalezienie pracy na miejscu. 

Jak wynika z przedstawionych danych, mimo wciąż malejącego znaczenia rolnictwa 
i utrzymujących się trudności ze znalezieniem pracy w rodzimej gminie bawarskie wsie 
zachowały żywotność. Nie zmniejszyła się ich gęstość zaludnienia, a liczba działają-
cych tu organizacji pozarządowych świadczy o silnym przywiązaniu mieszkańców do 
swojej miejscowości i zaangażowaniu w jej życie. Wzrost liczby noclegów udzielanych 
turystom jest dowodem na utrzymywanie się wiejskiego charakteru badanych gmin. 

http://stat.gov.pl/bdl
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Wnioski 
Zaprezentowane doświadczenia Bawarii pokazują, że polityka europejska i jej trendy 
są silniejsze od polityki regionalnej. Kierunek rozwoju bawarskich obszarów wiejskich 
w  minionych dziesięcioleciach był determinowany głównie przez zmiany rynkowe 
i politykę na szczeblu europejskim. Instrumenty wprowadzane na szczeblu regional-
nym mogą częściowo neutralizować zachodzące przemiany, ale nie są w stanie odwró-
cić trendu. Ograniczenie roli zatrudnienia w rolnictwie i  jego znaczenia dla rozwoju 
obszarów wiejskich wydaje się nieuniknione. Droga rozwoju obszarów wiejskich 
Bawarii świadczy jednak o  tym, że mimo dezagraryzacji ekonomicznej i  społecznej 
oraz przekształcania się struktury agrarnej możliwe jest utrzymanie żywotności obsza-
rów wiejskich, co potwierdza sformułowaną we wstępie hipotezę. Nie jest wprawdzie 
możliwe określenie wagi i znaczenia poszczególnych czynników, ale przyglądając się 
pięćdziesięcioletniej drodze rozwoju Bawarii, można wskazać, że decydujący wpływ na 
utrzymanie żywotności wsi miały następujące czynniki: 
• Wykorzystanie instrumentów ochrony środowiska i krajobrazu, co przyczyniło się 

do utrzymania krajobrazu rolniczego; 
• Dopasowanie instrumentów pomocowych do specyfiki terenu. Ich elastyczność 

umożliwiała, z jednej strony, finansowanie ochrony krajobrazu rolniczego, z drugiej 
zaś wykluczała pomoc dla gospodarstw, które mogły się utrzymać z  intensywnej 
gospodarki rolnej. Dziś idea ta znajduje kontynuację w programach rolnośrodowi-
skowych, w których większe wsparcie przewidziano dla obszarów, gdzie utrzymanie 
krajobrazu rolniczego jest istotne, a jednocześnie gospodarowanie jest utrudnione; 

• Zastosowanie elastycznych form zarządzania ziemią. Opisane metody zarządzania 
gruntami pozwalają na szybki obrót ziemią, polepszając jakość życia mieszkańców 
i umożliwiając prowadzenie procedur inwestycyjnych w sposób zrównoważony; 

• Zintegrowanie programów rozwoju obszarów wiejskich. Ponieważ mają one wpływ 
na gospodarowanie przestrzenią i wprowadzają szeroko zakrojone projekty odno-
wy wsi, oznacza to całościowe podejście do funkcjonowania miejscowości; 

• Wprowadzenie zawodu „pomocnika właściciela gospodarstwa” oraz „pomocy do-
mowej dla gospodyń”, podnoszące jakość życia rolników; 

• Umiarkowana wiara w  wielofunkcyjny rozwój wsi. Zasadnicze znaczenie dla 
utrzymania żywotności wsi miało wyzbycie się przekonania, że mieszkańcy wsi 
muszą znaleźć pracę w  miejscu zamieszkania. W  programach zintegrowanego 
rozwoju obszarów wiejskich coraz większego znaczenia nabiera dbałość o  atrak-
cyjną przestrzeń życia, utrzymanie krajobrazu, wspieranie inicjatyw związanych 
ze spędzaniem wolnego czasu itp. Odchodzi się natomiast od wspierania dużych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz od przyciągania inwestorów za wszelką 
cenę. Wielofunkcyjny rozwój wsi przypuszczalnie nigdy nie zapewni stałej pracy 
wszystkim mieszkańcom, dojazdy do pracy będą nieuniknione. Wieś może mimo to 
pozostać żywotnym miejscem zamieszkania i spędzania wolnego czasu, miejscem 
z dobrze funkcjonującą siecią społeczną; 

• Demokratyczny charakter procedur. Wciągnięcie mieszkańców w  programowanie 
i  przeprowadzanie zmian w  swoim miejscu zamieszkania (zasada wprowadzania 
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programów rozwojowych) skutkuje utrwaleniem więzi społecznych między miesz-
kańcami oraz wzmacnia poczucie sprawczości w kreowaniu własnego otoczenia. Oba 
te czynniki na pewno zwiększają prawdopodobieństwo utrzymania żywotności wsi. 

Bawarska polityka wobec wsi i rolnictwa jest droga. Rolnicy, szczególnie ci gospo-
darujący na ONW i prowadzący gospodarstwa ekologiczne, „żyją z dopłat”, a programy 
rozwoju wsi pochłaniają dużo środków regionalnych, federalnych i  europejskich. 
Analizując prowadzone programy zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich 
i oce niając ich efekty, można jednak zauważyć, że bawarska wieś pozostała żywotną 
przestrzenią, atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Potwierdzają to także przepro-
wadzone wywiady. Żaden z rozmówców nie planował opuszczenia swojej rodzinnej 
miejscowości. 

Oceniając bawarską politykę wobec wsi i rolnictwa, nie można pominąć kontekstu 
globalnego. Wydaje się, że tendencja do liberalizacji rynku rolnego zaostrzy podział 
na obszary z rentownym rolnictwem i tereny, gdzie rolnictwo stanowi tylko środek do 
celu, jakim jest utrzymanie żywotności wsi i ekologicznej funkcji rolniczego krajobrazu. 
W Bawarii będzie coraz mniej terenów i gospodarstw zdolnych do konkurowania na 
globalnym wolnym rynku rolnym. Podmioty takie będą musiały zrezygnować z dopłat, 
ale będą miały wolną rękę w dalszej intensyfikacji produkcji. Większość gospodarstw 
będzie utrzymywała się prawie wyłącznie z pieniędzy publicznych. Będzie to rolnictwo 
podporządkowane ochronie środowiska i krajobrazu oraz utrzymaniu żywotności wsi. 
Wytwarzane przez nie produkty rolne będą mogły być wykorzystywane tylko lokalnie 
(np. dostarczane miejscowym przedszkolom itp.), w takiej skali, żeby nie zaburzało to 
wolnego rynku rolnego. 

Przykład Bawarii może być wskazówką rozwojową dla polskich obszarów wiejskich 
z rozdrobnionym rolnictwem, gdzie występują utrudnione warunki gospodarowania, 
a  przy tym istnieje potrzeba utrzymania rolniczego krajobrazu i  zagwarantowania 
wysokiej jakości życia mieszkańców. 
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Wskazówki dla autorów

Na łamach czasopisma Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small 
Agricultural Holdings zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Każda praca jest 
recenzowana przez dwie osoby w  trybie podwójnej anonimowości (double-blind 
review). 

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 wyróżnień w tekś-
cie, 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  Keywords 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. 
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5. Cytowanie prac innych autorów – przy powoływaniu się na inne publikacje należy 
stosować następujące zasady: 
• Sposób cytowania: 

a) praca jednego autora: w odsyłaczu bibliograficznym w tekście należy podać 
nazwisko autora i rok publikacji, np.: (Kowalski, 2009), lub pisać np.: zda-
niem Kowalskiego (2009); przy zamieszczaniu cytatu należy podać numer 
strony, np.: (Kowalski, 2009, s. 52) 
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c) praca trzech, czterech lub pięciu autorów: 
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publikacji 
– w kolejnych odsyłaczach należy podawać tylko nazwisko pierwszego au-
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dać nazwę ciała zbiorowego i rok publikacji. Jeżeli nazwa ma znany skrót, za 
pierwszym razem należy go podać w nawiasie, a w kolejnych odsyłaczach 
podawać tylko sam skrót 

f) praca autora nieznanego: należy podać tytuł pracy i rok publikacji 
• Kolejność odsyłaczy: przy powoływaniu się w  tym samym nawiasie na dwie 

lub więcej prac należy odsyłacze ustawić w  porządku alfabetycznym według 
nazwisk pierwszych autorów (tj. tak jak w wykazie piśmiennictwa) i oddzielić 
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(zaczynając od najstarszych, a kończąc na pracach znajdujących się w druku); 
nazwisko autora podać tylko raz, a dla kolejnych prac wpisać tylko datę 

6. Zapis bibliografii*1 – wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycz-
nym w następujący sposób: 
• Książka: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania (jeżeli z dane-
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* Szczegóły dotyczące sposobu zapisywania źródeł różnego rodzaju można znaleźć w  pracy 
Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w  języku polskim na 
podstawie reguł APA autorstwa J. Harasimczuk i  J. Cieciucha (rozdz. 2 „Cytowania”, rozdz. 7 
„Zapis bibliografii”) oraz w  Publication Manual of the American Psychological Association 
(wyd. 6). 
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b) rozdział w pracy zbiorowej: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok 
wydania; tytuł rozdziału; informacja o książce, z której pochodzi rozdział 
(litera „W”; dwukropek; inicjały imion i nazwisko (-a) redaktora (-ów), skrót 
„red.” w nawiasie okrągłym; tytuł książki; zakres stron podany w nawiasie 
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• Artykuł w czasopiśmie: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania; 
tytuł pracy; tytuł czasopisma oraz 
a) numer tomu (rocznika), numer zeszytu i numery stron w danym zeszycie – 

w przypadku czasopism, w których każdy kolejny zeszyt w obrębie jednego 
rocznika ma osobną numerację stron (tzn. w każdym zeszycie pierwsza stro-
na nosi numer 1) 

b) numer tomu (rocznika) i numery stron w ramach tomu – w przypadku czaso-
pism, w których kolejne zeszyty w obrębie jednego rocznika nie mają osob-
nej numeracji stron (tzn. pierwsza strona w danym zeszycie nosi numer ko-
lejny po numerze ostatniej strony w zeszycie poprzednim) 

Uwaga 1: Jeżeli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy po-
dać go na końcu zapisu bibliograficznego. 
Uwaga 2: W przypadku artykułu z czasopisma elektronicznego należy dodat-
kowo podać informację o stronie, z której został pobrany artykuł (dopisek 
„Pobrane z:” i adres strony internetowej). 

Ciaian, P., Kancs, D. (2012). The capitalization of area payments into farmland rents: 
Micro evidence from the new EU member states. Canadian Journal of Agricultural 
Economics, 60(4), 44–65. 

Ashley, C., Haysom, G. (2006). From philanthropy to a  different way of do-
ing business: Strategies and challenges in integrating pro-poor approach-
es into tourism business. Development Southern Africa, 23(2), 265–280. doi: 
10.1080/03768350600707553 

Krzyżanowski, J.T. (2015). From “deficiency payments” through “decoupling” 
to “greening” – Direct payments in the European Union. Electronic Journal 
of Polish Agricultural Universities, 18(2). Pobrane z: http://www.ejpau. 
media.pl 

• Tekst na stronie internetowej niebędący artykułem w czasopiśmie, książką ani 
rozdziałem w książce: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; data publika-
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cji (jeżeli jest znana); tytuł; informacja o stronie, z której został pobrany tekst 
(dopisek „Pobrane z:” i adres strony internetowej)
Commission for Financial Literacy and Retirement Income. (2013, Jan). Income sup-

port. Pobrane z: http://www.cffc.org.nz/retirement/retirement-policy/policy-
-position-papers/ 

7. Tytuły i treść tabel, a także podpisy, legendy i treść rysunków należy podać w języ-
ku polskim i angielskim, a numery tabel i rysunków zapisać cyframi arabskimi. 

8. 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. 

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. 
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Instructions to authors

The journal Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural 
Holdings features original scientific articles. The submissions are subject to double-
-blind peer review by two persons.

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.

• Keywords: 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 

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

4. In-text references: Citations in the text should be made by author and year accord-
ing to the patterns shown below. 
• Style of citing: 

a) A work by one author: All citations in the text will appear by author’s sur-
name and year of publication, in parenthesis, separated with a comma, e.g.: 
(Jones, 2014). If the author’s name is integrated into a sentence, then only 
the year will appear in parenthesis, e.g.: “As found by Jones (2014), …” 
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b) A work by two authors: Every time both names will be cited (with “and” be-
tween the names) followed by the year 

c) A work by three to five authors: 
– All the author names (followed by the year) will be cited the first time the 

reference occurs in the text 
– Only the first author’s name followed by “et al.” (and the year) will ap-

pear in subsequent citations 
d) A work by six or more authors: Only the name of the first author followed by 

“et al.” (and the year) will appear in all citations 
e) A work by a  corporate author (organisation, government agency, etc.): The 

source will be cited by corporate body’s name and year of publication. If the 
name has a well-known abbreviation, the latter will be included in brackets 
the first time the source is cited (in later citations only the abbreviation will be 
used) 

f) A work by an unknown author: The source will be cited by its title and year 
of publication 

• Order of citing: Citations of two or more works in the same parentheses should 
be listed in the order in which they appear in the reference list (i.e., alphabeti-
cally, then chronologically) 

5. Reference list*1: Cited publications will be listed alphabetically at the end of the 
paper according to the patterns shown below. 
• Book: Authors’ surnames and initials, separated with a comma; year of publi-

cation (if there are more than one reference by the same author published in 
the same year, letter suffixes: a, b, etc., will be assigned to the year); book title; 
location and publisher 

• Variants: 
a) Edited book with no author: Editors’ surnames and initials; “Ed.” or “Eds.” in 

parenthesis; year of publication; other information as above 
b) Chapter of a  book: Authors’ surnames and initials; year of publication; 

chapter title; information about the book (“In” followed by a colon; editors’ 
initials and surnames, followed by “Ed.” or “Eds.” in parenthesis; book title, 
italicised; chapter pages in the book, in parenthesis; location and publisher) 

Ramirez, F., Kallarackal, J. (2015). Responses of fruit trees to global climate change. 
Cham: Springer. 

Lyson, T.A., Stevenson, G.W., Welsh, R. (Eds.) (2008). Food and the mid-level farm. 
Renewing an agriculture of the middle. Cambridge, MA: MIT Press. 

Redman, M. (2012). Rural Development Programmes and how they can support HNV 
farming, In: R. Oppermann, G. Beaufoy, G. Jones (Eds.), High nature value farming 
in Europe. 35 European countries – Experiences and perspectives (pp. 491–501). 
Basel: Verlag Regionalkultur. 

* Details concerning the citation style for various sources can be found in the Publication Manual 
of the American Psychological Association (6th ed.). 
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• Journal article: Authors’ surnames and initials; year of publication; article title; 
journal title (italicised), and 
a) volume number (italicised); issue number (in parentheses); page numbers 

in the issue – for journals that are paginated by issue (i.e. every issue begins 
with page one) 

b) volume number (italicised); page numbers in the volume – for journals that 
are paginated by volume (i.e. begin with page one in issue one, and continue 
numbering issue two where issue one ended, etc.) 

Note 1: If a DOI (Digital Object Identifier) has been assigned to the article, it 
should be included after the page numbers of the article. 
Note 2: For articles from online periodicals, information about the web page 
should be included (“Retrieved from” followed by a colon; web page address). 

Ciaian, P., Kancs, D. (2012). The capitalization of area payments into farmland rents: 
Micro evidence from the new EU member states. Canadian Journal of Agricultural 
Economics, 60(4), 44–65. 

Ashley, C., Haysom, G. (2006). From philanthropy to a  different way of do-
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