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An assessment of the availability of the tourist offers 
of small agricultural holdings on the Internet
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Streszczenie. Podmioty z branży turystyczno-hotelarskiej z Nowego Sącza i okolic bory-
kają się z licznymi problemami, które sprawiają, że lokalny rynek jest wyjątkowo trudny. Są 
to m.in. duża konkurencja wynikająca z sąsiedztwa innych ośrodków turystycznych, nie-
dogodne połączenia komunikacyjne oraz niewystarczająca, zdaniem mieszkańców, licz-
ba imprez kulturalno-artystycznych. Problemy te dotyczą również małych gospodarstw 
rolnych, które prowadzą działalność agroturystyczną i zmagają się z silną konkurencją. 
Zasadniczym celem pracy była ocena dostępności witryn gospodarstw agroturystycznych 
z Nowego Sącza i okolic w Internecie na podstawie wyników wyszukiwania w wyszukiwar-
ce Google. Badania podzielono na siedem etapów. Na każdym etapie zastosowano różne 
techniki badawcze, m.in. analizę wyników wyszukiwania, testy responsywności i wydaj-
ności, a także ocenę techniki wykonania oraz publikowanych treści. W wyniku przeprowa-
dzonych badań sformułowano szereg uniwersalnych zaleceń, które mogą być wdrożone 
przez właścicieli małych gospodarstw rolnych, promujących swoje usługi na stronach in-
ternetowych, w celu zwiększenia dostępności ich oferty w wynikach wyszukiwania. 

Słowa kluczowe: agroturystyka • marketing w wyszukiwarkach • optymalizacja witryny 

Abstract. Business entities from Nowy Sącz and the surrounding area, involved in the 
tourism industry, encounter numerous problems that make the local market extremely 
difficult. These problems include, among others, intense competition from nearby tourist 
resorts (Szczawnica, Krościenko and Krynica Zdrój), inadequate road connectivity, and 
insufficient number of cultural and artistic events. Such problems apply also to small ag-
ricultural holdings engaged in agritourism activity which have to deal with strong com-
petition. The aim of the study was to assess the availability of the websites of those farms 
on the Internet based on the Google search results. The research comprised seven stages, 
and was conducted using various techniques, among them Google SERP, RWD and PSI 
tests, W3C validation, SMWTI classification, and SEO. The findings from the study made 
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it possible to develop a number of universal recommendations that can be implemented 
by owners of small agritourism farms promoting their services on websites, in order to 
improve their availability in the network. 

Keywords: agritourism • search engine marketing • website optimisation 

Wstęp 

Dostępność informacji o bazie noclegowej stanowi podstawę nieprzerwanego funk-
cjonowania i rozwoju branży turystycznej. Jednym z podstawowych kanałów rozpo-
wszechniania informacji o produktach i usługach turystycznych jest Internet, który 
zrewolucjonizował sposób prezentacji oraz sprzedaży ofert turystycznych (Król 
i Wojewodzic, 2006; Stepaniuk, 2012). Z jednej strony, jako źródło informacji, ułatwia 
on planowanie podróży, w tym rezerwację biletów i miejsc noclegowych, z  drugiej 
zaś często stanowi główny kanał komunikacji różnorakich podmiotów turystyczno-
-hotelarskich z klientem (Buhalis i Law, 2008). Internet jest również wykorzysty-
wany w promowaniu agroturystyki i turystyki wiejskiej. Wynika to z  tego, że „...dla 
gospodarstw agroturystycznych, które rozpoczynają działalność, znajdują się w mniej 
atrakcyjnej turystycznie lokalizacji lub w okolicy, gdzie jest mocna konkurencja, czyn-
nik posiadania serwisu internetowego może okazać się kluczowym w  pozyskiwaniu 
przewagi rynkowej” (Król i Bedla, 2014, s. 22). Znaczenia Internetu dowodzą również 
badania ankietowe, w których znakomita większość kwaterodawców deklaruje promo-
wanie usług agroturystycznych w sieci (Niedziółka, 2015), a  Internet wymienia jako 
podstawowy instrument komunikacji z rynkiem (Niedziółka i Bogusz, 2011). 

Turystyka na terenach wiejskich nie jest zjawiskiem nowym. Sroka i Wojewodzic 
(2010, s. 32) przekonują, że „...w Polsce gospodarstwa rolnicze posiadają znaczne 
doświadczenie w świadczeniu usług turystycznych, chociaż formy i zakres ich świadcze-
nia ulegają ciągłej ewolucji”. Zwracają również uwagę, podając za Drzewieckim (2001), 
że jedną z przeszkód w rozwoju usług turystycznych może być bariera marketingowa 
w postaci niewystarczającej promocji obszarów wiejskich i samych podmiotów tury-
stycznych funkcjonujących na tych obszarach oraz brak spójnego systemu rezerwacji 
i  dystrybucji miejsc noclegowych. A zatem, o przewadze konkurencyjnej na rynku 
usług turystycznych może zadecydować obecność danego podmiotu w Internecie, 
w tym poprzez witrynę internetową, portale branżowe i społecznościowe, geoinforma-
cję, jak również – a nawet przede wszystkim – poprzez widoczność w wyszukiwarkach 
internetowych. 

Dostępność witryn a marketing w wyszukiwarkach internetowych
Dostępność witryny internetowej (ang. web accessibility) oznacza przede wszystkim 
możliwość jej swobodnego przeglądania przez jak największe grono użytkowników, 
niezależnie od ich wieku, zdolności czy niepełnosprawności, a także bez względu na 
rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania. W dziedzinie projektowania 
i udostępniania serwisów internetowych wyróżnia się także dostępność witryny dla 
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wyszukiwarek oraz widoczność witryny (ang. web visibility) w wynikach wyszukiwania 
(Killoran, 2013). 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ciągle wzrasta znaczenie wyszukiwarek 
internetowych, których zadaniem jest m.in. katalogowanie i udostępnianie informacji. 
Coraz więcej użytkowników odwiedzających witryny internetowe wyszukuje zadane 
treści za ich pośrednictwem. Obecność czy też widoczność w wynikach wyszukiwania 
stała się więc przedmiotem dużego zainteresowania różnych podmiotów, w szczegól-
ności tych działających na rynkach komercyjnych oraz mediów kształtujących opinię 
publiczną (Shih, Chen, Chen, 2013). Wszystko to spowodowało dynamiczny rozwój 
koncepcji marketingu w wyszukiwarkach (ang. search engine marketing, SEM), który 
w ostatnich latach znacząco zyskał na znaczeniu (Pan, Xiang, Law, Fesenmaier, 2011; 
Paraskevas, Katsogridakis, Law, Buhalis, 2011). 

Marketing w wyszukiwarkach to forma marketingu internetowego, który wyko-
rzystuje techniki i narzędzia komputerowe w celu osiągnięcia jak najwyższej pozycji 
adresu witryny w wynikach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek, takich 
jak np. Google (Google SERP, ang. search engine result pages), Bing czy Altavista. 
Pozycja witryny w wynikach wyszukiwania stanowi obecnie swoistą rekomendację: 
im jest ona wyższa, tym lepsza dostępność rozumiana jako możliwość dotarcia do 
jak największej liczby odbiorców. Użytkownicy Internetu częściej korzystają z usług 
prezentowanych w  ramach witryn, które są dobrze pozycjonowane, wskutek czego 
już sam ranking wyszukiwarki może wpływać na decyzje zakupowe klientów (Epstein 
i Robertson, 2015). 

Cel badań 
Badania miały na celu ocenę dostępności witryn gospodarstw agroturystycznych 
w  wynikach wyszukiwania Google po wpisaniu wybranych fraz kluczowych związa-
nych z rezerwacją i sprzedażą miejsc noclegowych w Nowym Sączu i okolicach, a także 
ustalenie, czy istnieje zależność między dostępnością a jakością techniczną wykonania 
witryn i ich zawartością merytoryczną. Ponadto podjęto próbę rozpoznania newral-
gicznych punktów badanych witryn i opracowania szeregu uniwersalnych zaleceń, 
które mogą być wdrożone przez właścicieli małych gospodarstw rolnych, promują-
cych swoje usługi na stronach internetowych, w celu poprawy dostępności ich oferty 
w wynikach wyszukiwania. 

Materiał i metody 

Kwestię dostępności ofert noclegowych w Internecie badano w odniesieniu do podmio-
tów działających na rynku usług turystyczno-hotelarskich w Nowym Sączu i okolicy. 
Rynek ten wybrano ze względu na swoiste trudności, na jakie napotykają tamtejsi 
przedstawiciele branży w prowadzeniu swojej działalności. Najważniejsze z  nich to 
silna konkurencja wewnętrzna, duża konkurencja ze strony innych miejscowości, 
np. Szczawnicy, Piwnicznej Zdroju, Krościenka i Krynicy Zdroju, utrudniona komu-
nikacja Nowego Sącza z Krakowem (brak drogi ekspresowej między Nowym Sączem 
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a Brzeskiem), niewystarczający rozwój „przemysłu wolnego czasu” (za mała liczba 
imprez kulturalno-artystycznych), obiegowa opinia głosząca, że Nowy Sącz nie jest 
miastem turystycznym (miasto tranzytowe), oraz ujemne saldo migracji. W świetle 
przytoczonych problemów można przypuszczać, że obecność w Internecie podmiotów 
świadczących usługi noclegowe, w tym o charakterze agroturystycznym, będzie stano-
wiła o ich przewadze konkurencyjnej i wpływała na promocję miasta i okolic. 

Dostępność witryny jest w pracy rozumiana w dwojaki sposób: jako pozycja 
w wynikach wyszukiwania Google (dostępność w wynikach wyszukiwania) oraz jako 
dostępność dla użytkowników Internetu, związana z aspektami techniki wykonania 
witryny, m.in. jej wydajności i użyteczności na urządzeniach mobilnych oraz formy 
i jakości prezentowanych treści. 

Badania podzielono na siedem etapów; na każdym z nich zastosowano inną tech-
nikę badawczą. Przeprowadzono badanie struktury wyników wyszukiwania Google 
z wykorzystaniem słów kluczowych (Google SERP), testy responsywności (testy RWD), 
testy wydajności (testy PSI), testy walidacji W3C, ocenę techniki wykonania oraz 
publikowanych treści, klasyfikację witryn według pełnionej funkcji (model SMWTI), 
audyt stopnia optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych (audyt SEO), 
a także zapoznano się z opiniami firm z branży IT na temat pozycjonowania witryn 
gospodarstw agroturystycznych w wyszukiwarce Google. Ponadto wyniki badań 
z zakresu Google SERP porównano z rezultatami analogicznych badań prowadzonych 
przez Stepaniuka (2012) w odniesieniu do usług noclegowych w gminie Białowieża. 

Charakterystyka metod badawczych 

Badanie struktury wyników wyszukiwania Google (etap 1) 
Ponad połowa użytkowników odwiedzających po raz pierwszy witryny internetowe 
trafia na ich adres poprzez wyszukiwarki, które katalogują ogromną ilość danych. 
Analizie poddano wyniki wyszukiwania Google (Google SERP), która jest jedną 
z najczęściej wykorzystywanych wyszukiwarek w Polsce i na świecie (GemiusRanking, 
2015). Google wybrano również z uwagi na fakt, że wyniki, które prezentuje, są postrze-
gane przez użytkowników jako zrozumiałe, przydatne i wiarygodne (Raport..., 2015).

Celem badania struktury wyników wyszukiwania Google – po wpisaniu słów kluczo-
wych związanych z noclegami w Nowym Sączu i okolicach – było znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, jak dużą konkurencję w Internecie mają witryny małych gospodarstw 
rolnych, które prowadzą działalność agroturystyczną, ze strony innych podmiotów 
świadczących usługi turystyczne. Ze względu na to, że aż 73% użytkowników koncen-
truje się na adresach witryn prezentowanych na pierwszej stronie wyników (Strzelecki, 
2007), które generują łącznie 92% ruchu na stronach internetowych (Chitika Insights..., 
2013), przeanalizowano trzy pierwsze zakładki wyników wyszukiwania. 

W pracy wykorzystano zmodyfikowaną metodę oceny dostępności witryn, opisaną 
przez Stepaniuka (2012). Polega ona na takim doborze i wykorzystaniu słów kluczowych 
do wyszukiwania witryn internetowych w wyszukiwarce Google, jaki odpowiada sche-
matowi postępowania użytkowników poszukujących ofert noclegowych w Internecie. 
Do przygotowania możliwych kombinacji słów kluczowych użyto narzędzia „Google 
AdWords – Planer słów kluczowych” (ang. Google AdWords – Keyword Planner). W efek-
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cie zaproponowano zestawienia słów kluczowych, które są najczęściej wykorzystywane 
przez użytkowników do wyszukiwania informacji na zadany temat (tab. 1). Następnie 
poszczególne frazy kluczowe wykorzystano do wyszukiwania witryn internetowych 
podmiotów realizujących usługi noclegowe1. W dalszej kolejności przyznano punkty za 
pozycję w wynikach wyszukiwania – od 1 pkt za pozycję pierwszą do 30 pkt za pozycję 
trzydziestą. Tak otrzymaną punktację poddano normalizacji z uwzględnieniem często-
ści występowania adresu witryny w wynikach wyszukiwania. Punkty przyznawano 
jedynie witrynom indywidualnych podmiotów z branży turystyczno-hotelarskiej. 
Witryny portali grupujących oferty turystyczne zostały pominięte. 

Tabela 1. Zestawienia słów kluczowych wykorzystane przy wyszukiwaniu adresów witryn 
internetowych w wyszukiwarce Google 

Table 1. Combinations of keywords used in the search for addresses of Internet sites in 
the Google search engine 

Lp.
No.

Propozycje słów kluczowych
Proposals of keywords

Średnia miesięczna liczba 
wyszukiwań

Average monthly number 
of searches

 1 motele nowy sącz  10

 2 pensjonat nowy sącz  10

 3 kwatery nowy sącz  20

 4 pokoje gościnne nowy sącz  20

 5 nowy sącz agroturystyka  20

 6 noclegi nowy sącz i okolice  20

 7 hotele nowy sącz i okolice  20

 8 tani nocleg nowy sącz  30

 9 nowy sącz nocleg  40

10 agroturystyka nowy sącz  50

11 pokoje nowy sącz  50

12 nowy sącz hotele 110

13 nocleg nowy sącz 140

14 tanie noclegi nowy sącz 140

15 nowy sącz hotel 210

16 nowy sącz noclegi 320

17 hotele nowy sącz 390

18 hotel nowy sącz 480

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem narzędzia „Planer słów kluczowych – Google Ad-
Words” (statystyka z dnia 18.12.2015) 

Source: Author’s study using Google AdWords: Keyword Planner (statistics of 18.12.2015) 

1 Wyszukiwanie witryn przeprowadzono w dniu 17 grudnia 2015 r. 
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Przedstawiony schemat oceny pozwolił na przygotowanie syntetycznego rankingu 
witryn według ich dostępności w wynikach wyszukiwania Google. Witryny interne-
towe z rankingu zostały następnie poddane dalszym testom. 

Testy responsywności RWD (etap 2) 
Zgodnie z danymi IAB Polska, pod koniec grudnia 2014 r. 69% polskich internautów 
korzystało z urządzeń typu smartfon, a 27% używało tabletów. W nadchodzących latach 
przewiduje się dalszy wzrost wykorzystania urządzeń przenośnych, a rynek urządzeń 
typu mobile może rosnąć w tempie nawet kilkuset procent rocznie (Piekarz, 2015). 
Pomimo tak jednoznacznych prognoz, postęp we wdrażaniu technologii Responsive 
Web Design (RWD) następuje w Polsce relatywnie wolno. 

RWD jest jednym z najnowszych trendów wzorniczych w tworzeniu witryn interne-
towych. Ten sposób projektowania stawia w centrum uwagi potrzeby użytkownika oraz 
komfort przeglądania witryny (ang. user centred design). Technologia RWD zakłada 
płynne skalowanie zawartości serwisu, grupowanie bądź też ukrywanie wybranych 
obiektów, każdorazowo jednak z zachowaniem jakości obrazu oraz prostoty nawigacji 
(Król i Bedla, 2015). Wykonanie witryny w technologii RWD umożliwia jej swobodne 
przeglądanie na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, niezależnie od rozmiaru 
ekranu, którym dysponuje. Ma to więc bezpośrednie przełożenie na dostępność 
witryny. 

Badanie responsywności witryn z otrzymanego wcześniej rankingu przeprowa-
dzono, wykorzystując aplikację sieciową „Screenfly”. Parametry testu ustawiono zgod-
nie z konfiguracją sprzętową iPhone 6 (rozdzielczość ekranu 375 × 667 pikseli). 

Testy wydajności oraz testy walidacji W3C (etap 3) 
Szczególną uwagę poświęcono ocenie techniki wykonania witryn. Wykorzystano 
do tego usługę sieciową „W3C Markup Validation Service” (walidacja kodu) oraz 
test wydajności Google Developers „PageSpeed Insights” (test PSI). Test walidacji 
pozwala uzyskać pewność, że dany fragment kodu HTML (ang. HyperText Markup 
Language) lub CSS (ang. Cascading Style Sheets) jest napisany bezbłędnie. Praktyka 
pokazuje, że może to mieć przełożenie na pozycję adresu internetowego w wynikach 
wyszukiwania. 

Aplikacja sieciowa „PageSpeed Insights” symuluje wyświetlanie witryny na urzą-
dzeniach mobilnych i stacjonarnych, jednocześnie mierząc jej wydajność. Wynik testu 
plasuje się w skali od 0 do 100 punktów. Ocena na poziomie co najmniej 85 pkt ozna-
cza, że badana strona działa relatywnie dobrze, jednak jej wybrane parametry można 
zoptymalizować. 

Ocena techniki wykonania oraz publikowanych treści (etap 4) 
Witryny uwzględnione w utworzonym rankingu oceniono metodą Króla i Goli (2006), 
zmodyfikowaną przez Króla i Bedlę (2014). Wprawdzie metoda ta została opracowana 
na potrzeby oceny stron internetowych gospodarstw agroturystycznych, ale przyjęto 
w niej kryteria (tab. 2), z których część z powodzeniem można wykorzystać do oceny 
witryn podmiotów z branży turystyczno-hotelarskiej. 
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Tabela 2. Wybrane kryteria oceny witryn podmiotów z branży turystyczno-hotelarskiej 
Table 2. Selected criteria for assessing the websites of companies from the tourism and 

hotel industry 

Obszar oceny / Assessment area Punktacja / Score 

Technika wykonania / Web techniques 1–5
Możliwość personalizacji / Ability to personalise 0/1*
Wersja obcojęzyczna / Foreign language versions 0–5
Czytelność strony / Readability 0–2
Zawartość merytoryczna / Content 1–6
Formularz kontaktowy / Contact form 0/1
Formularz rezerwacji / Reservation form 0/1
Płatność internetowa / Online payment 0/1
Konto bankowe / Bank account 0/1
Aktualizacje / Updates 0/1
Portal społecznościowy / Social networking site 0/1
Cookie 0/1
Materiały multimedialne / Multimedia materials 0/1
Księga gości/system komentarzy / Guestbook/comments system 0/1

* 1 – tak / yes, 0 – nie / no 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Król i Bedla (2014) 
Source: Author’s study based on: Król and Bedla (2014) 

Klasyfikacja witryn według modelu SMWTI (etap 5) 
Na kolejnym etapie badań pozyskane adresy witryn poddano ocenie i klasyfikacji według 
założeń uproszczonego modelu wdrażania technologii internetowej (ang. Simplified 
Model of Web Technology Implementation, SMWTI), opracowanego przez autora. Model 
opisuje relacje między technologią wykonania witryny a funkcjami, jakie ona pełni 
(Król, 2015). 

W modelu SMWTI wyróżnia się trzy kategorie witryn: podstawową (ang. basic), wielo-
raką (ang. various) i złożoną (ang. multiple). Podstawą zakwalifikowania danego adresu 
internetowego do wybranej kategorii jest funkcja, jaką pełni witryna (informacyjna, 
marketingowa, kontaktowa, rezerwacyjna, personalizująca, płatnicza). Witryny z katego-
rii „basic” pełnią jedynie podstawowe funkcje: informacyjną, marketingową i kontaktową. 

Audyt stopnia optymalizacji witryny (SEO) dla wyszukiwarek internetowych 
(etap 6) 
Audyt SEO (ang. search engine optimisation) witryn z rankingu dostępności przeprowa-
dzono za pomocą aplikacji sieciowej „Seooptimer”. Narzędzie testuje witryny interne-
towe, identyfikując punkty newralgiczne związane m.in. z aspektami technicznej opty-
malizacji kodu pod kątem wyszukiwarek. Podczas audytu ocenia się m.in. strukturę 
kodu witryny, w tym metainformacje (nagłówek strony), treść oraz sposób jej forma-
towania, a także dostępność rozszerzeń związanych z portalami społecznościowymi. 

m.in
m.in
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Test przeprowadza się w oknie przeglądarki, a jego wynikiem jest raport zawierający 
listę wskazówek dotyczących optymalizacji witryny. 

Poznanie opinii firm z branży IT na temat pozycjonowania witryn (etap 7) 
Opinie firm z branży IT na temat pozycjonowania witryn gospodarstw agroturystycz-
nych w wyszukiwarce Google poznano na podstawie badań wykonanych metodą 
z  rodzaju „tajemniczy (ukryty) klient” (ang. mystery shopper; secret client) (Herman, 
Szromek, Naramski, 2014). Metoda pozwala ocenić m.in. standard świadczonych usług 
oraz zaangażowanie pracowników i umiejętność kontaktu z klientem. 

W badaniach wykorzystano zapytanie ofertowe (wystosowane przez rzekomego 
właściciela gospodarstwa agroturystycznego do firmy projektującej witryny interne-
towe), w którym opisano przedmiot zamówienia oraz pytania dotyczące warunków 
jego realizacji. Tak zredagowaną wiadomość rozesłano do 100 firm, których dane 
kontaktowe pozyskano z wyszukiwarki Google po wpisaniu frazy „projektowanie stron 
www”2. W rozesłanej wiadomości poruszono m.in. kwestie kosztów wykonania serwisu 
internetowego o konkretnych parametrach oraz optymalizacji witryny dla wyszuki-
warek internetowych w zakresie słów kluczowych: „agroturystyka”, „agroturystyka 
Małopolska”, „noclegi Małopolska”. 

Wyniki 
Przeprowadzone badania pokazują, że pierwsze 3 zakładki wyników wyszukiwania 
(30 adresów internetowych) są zdominowane przez mniejsze lub większe podmioty 
świadczące przede wszystkim usługi hotelarskie oraz oferujące organizację imprez 
okolicznościowych w połączeniu z noclegiem. Indywidualne witryny gospodarstw 
agroturystycznych położonych w Nowym Sączu i okolicach pojawiają się w wynikach 
wyszukiwania niezwykle rzadko i na dalszych pozycjach. W obszarze badań zidentyfi-
kowano zaledwie 5 takich witryn. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że okolice Nowego 
i Starego Sącza, w szczególności Szczawnica i Krynica Zdrój, to tereny o charakterze 
wybitnie turystycznym, a co za tym idzie, w zasobach Internetu więcej jest ofert agro-
turystyki w tych rejonach niż w Nowym Sączu. 

Pierwsza strona wyników wyszukiwania bardzo często prezentuje adresy ogól-
nopolskich portali grupujących oferty miejsc noclegowych z całej Polski (np. serwisy 
Grupy eholiday.pl Sp. z o.o.). Skorzystanie z wypracowanej pozycji tych portali 
w indeksie wyszukiwania może więc być pewną alternatywą dla małych gospodarstw 
rolnych. Wspomniane serwisy są zwykle własnością grup inwestycyjnych, spółek 
wyspecjalizowanych w działaniach z zakresu IT, które zatrudniają specjalistów SEO 
(pozycjonerów stron internetowych). Ich zadaniem jest wypracowanie i utrzymanie 
wysokiej pozycji witryny internetowej w wynikach wyszukiwania. Tak prowadzone 
działania mają charakter czysto biznesowy i stanowią podstawę do czerpania zysków 
z opłat abonamentowych związanych z odpłatnym udostępnianiem ofert w ramach 
serwisu. Ciężar pozycjonowania spoczywa tu na barkach portalu, a koszty zamieszcze-
nia na jego stronach oferty mogą być stosunkowo niewielkie. 

2 Wyszukiwanie firm projektujących witryny internetowe odbyło się w dniu 3 lipca 2014 r. 

m.in
m.in
eholiday.pl
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Stepaniuk (2012) w pracy o dostępności w wyszukiwarce Google witryn interne-
towych prezentujących ofertę usług noclegowych w gminie Białowieża dzieli obiekty, 
które prezentują swoją ofertę w Internecie, na cztery kategorie: pensjonaty, witryny 
informacyjne, hotele oraz obiekty dysponujące kwaterami i gospodarstwa agrotury-
styczne, przy czym zauważa dominację tych ostatnich. W przypadku miasta Nowy Sącz 
wraz z okolicami podział ten jednak nie wystarcza. Analizując działalność podmiotów 
z Nowego Sącza i okolic, które prezentują swoją ofertę w ramach ocenianych witryn 
internetowych, można stwierdzić, że jest ona zwykle rozbudowana i bardzo zróżni-
cowana. Badania pokazują, że takim usługom, jak catering, usługi restauracyjne oraz 
organizacja imprez okolicznościowych, często towarzyszą usługi noclegowe, co jest 
pozycjonowane w Internecie na frazy kluczowe, których podstawę stanowi kombinacja 
słów „nocleg” i „nazwa miejscowości”. Aby utrzymać się na rynku i sprostać konkuren-
cji, firmy dywersyfikują swoją ofertę np. w zakresie wynajmu „biura na godziny”, sal 
konferencyjnych czy szkoleniowych, wszystko to łącząc z działalnością rozrywkową 
(kręgielnią, bilardem itp.), cateringiem oraz noclegiem (np. www.harmonicastudio.pl). 
Duża liczba odnotowanych obiektów hotelarskich prowadzi również restauracje (np. 
www.rypsowka.pl). Różnorodność świadczonych usług sprawia więc, że trudno szere-
gować obiekty według sztywno przyjętej klasyfikacji. W wynikach wyszukiwania, po 
wpisaniu wybranych słów kluczowych, pojawiają się zarówno obiekty konferencyjne 
z noclegami, jak i domy studenckie, domy weselne, a nawet hotel dla psów. I tak, fraza 
kluczowa „noclegi Nowy Sącz” otwiera przed użytkownikiem możliwość zapoznania 
się z ofertą moteli, hoteli czy też tzw. ośrodków noclegowych, które oferują pokoje 
gościnne, pokoje hotelowe, pokoje robotnicze, apartamenty i studia (np. www.noclegi-
-zawisza.pl). 

Aby spełnić założenia przyjętej metody budowy rankingu witryn według częstości 
występowania w wynikach wyszukiwania, przeprowadzono 18 wyszukiwań (wpisując 
słowa kluczowe z tabeli 1). W każdym z nich analizie poddano 30 wyników, tzn. łącznie 
przeanalizowano 540 adresów internetowych. Wśród nich zidentyfikowano jedynie 
165 indywidualnych witryn (30%), a w pozostałych przypadkach były to adresy portali 
grupujących oferty z całej Polski. 

Opracowany ranking (tab. 3) może wzbudzić wątpliwość, czy nadrzędnym parame-
trem klasyfikacji witryn powinna być częstość występowania adresu w wynikach wyszu-
kiwania, czy też liczba punktów przyznanych za pozycję w wynikach wyszukiwania. Co 
wywołuje większą konwersję3 – rzadsze występowanie w wynikach wyszukiwania, ale 
na wyższych pozycjach, czy też częstsze występowanie, ale na mniej korzystnych pozy-
cjach? Trudno jest także rozpatrywać całkowitą liczbę uzyskanych punktów w oderwa-
niu od częstości występowania i z pominięciem faktu, że im więcej punktów, tym gorsza 
pozycja w wynikach wyszukiwania. Przedstawiony ranking ma więc charakter wyłącz-
nie syntetyczny i nie może być traktowany jako bezwzględnie obowiązujący. 

3 Konwersja w branży SEO to pożądana przez reklamodawcę (zwykle właściciela witryny interne-
towej) czynność, którą powinien wykonać użytkownik witryny pozyskany z reklamy, np. zakup 
określonego produktu lub rezerwacja usługi. Współczynnik konwersji (ang. conversion rate), wyra-
żany w procentach, określa stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali pożądanej operacji, 
do liczby wszystkich odnotowanych wizyt. Na przykład, w przypadku 50 konwersji z 1000 kliknięć 
współczynnik konwersji wynosi 5%. 

www.harmonicastudio.pl
www.rypsowka.pl
www.noclegi-zawisza.pl
www.noclegi-zawisza.pl
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Tabela 3. Ranking adresów internetowych obiektów noclegowych zlokalizowanych na 
terenie Nowego Sącza i okolic według pozycji w wynikach wyszukiwania Google 

Table 3. Ranking of the Internet addresses of accommodation facilities located in the 
Nowy Sącz city and the surrounding area by position in Google search results 

Częstość 
występowania

Frequency 
of appearance

Pozycja 
w rankingu 

Rank 

Adres internetowy
Internet address 

Typ 
usługi
Type 

of service

Liczba 
punktów
Number 
of points Liczba

Number %

14 77,8  1 www.hotelbeskid.pl H 1,99

12 66,7  2 www.pokojecynamon.pl RP 1,85

12 66,7  3 www.noclegi-zawisza.pl N 1,40

11 61,1  4 www.hotelpanoramanowysacz.pl H 1,37

 9 50,0  5 www.miasteczkogalicyjskie.pl M 1,32

 8 44,4  6 www.majanowysacz.pl N 1,18

 9 50,0  7 www.harmonicastudio.pl OB 1,16

 9 50,0  8 www.nocleginowysacz.pl N 1,16

 9 50,0  9 www.rypsowka.pl RP 1,02

 7 38,9 10 www.goscinnydomek.pl A 1,01

 6 33,3 11 www.zajazdostoya.eu H 0,91

 6 33,3 12 www.osiedlecampus.pl OS 0,83

 4 22,2 13 www.dworek-noceidnie.pl RP 0,65

 5 27,8 14 www.hotel-litwinski.pl H 0,54

 4 22,2 15 www.barcice.pl RP 0,47

 3 16,7 16 www.zygmuntowska.pl RP 0,46

Witryny gospodarstw agroturystycznych / Websites of agritourism farms

 3 16,7 20 www.zapiecem.vns.pl A 0,31

 2 11,1 24 www.owieczka.nrs.pl A 0,14

 2 11,1 30 www.roznow.agroturystyka.lap.pl A 0,10

 1  5,5 31 www.ranczouwacka.eu A 0,06

H – hotel, RP – restauracja z miejscami noclegowymi, N – obiekt noclegowy (rodzaj hotelu, zróżni-
cowana oferta noclegowa), M – obiekt turystyczny w postaci niedużego miasteczka (typu skansen), 
OB – wynajem przestrzeni biurowej oraz nocleg, A – gospodarstwo agroturystyczne, OS – osiedle 
akademickie
H – hotel, RP – restaurant with accommodation, N – accommodation facility (type of hotel, varied 
offer of accommodation), M – tourist facility in the form of a small town (open-air museum), 
OB – office space rental and accommodation, A – agritourism farm, OS – academic estate

Źródło: Badania własne (statystyka z dnia 18.12.2015) 
Source: Author’s study (statistics of 18.12.2015)

www.hotelbeskid.pl
www.pokojecynamon.pl
www.noclegi-zawisza.pl
www.hotelpanoramanowysacz.pl
www.miasteczkogalicyjskie.pl
www.majanowysacz.pl
www.harmonicastudio.pl
www.nocleginowysacz.pl
www.rypsowka.pl
www.goscinnydomek.pl
www.zajazdostoya.eu
www.osiedlecampus.pl
www.dworek-noceidnie.pl
www.hotel-litwinski.pl
www.barcice.pl
www.zygmuntowska.pl
www.zapiecem.vns.pl
www.owieczka.nrs.pl
www.roznow.agroturystyka.lap.pl
www.ranczouwacka.eu
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Zasadnicza różnica między witrynami gospodarstw agroturystycznych a witrynami 
podmiotów z branży hotelarskiej dotyczy techniki wykonania oraz dostępnych funk-
cjonalności, a przez to – pełnionych funkcji. Witryny dużych komercyjnych podmiotów 
wyspecjalizowanych w organizacji imprez okolicznościowych w połączeniu z nocle-
giem są znacznie bardziej rozbudowane i częściej wykonane w technologii RWD oraz 
pełnią funkcje personalizującą i płatniczą według modelu SMWTI (tab. 4). 

Tabela 4. Wyniki testów wydajności (PSI), responsywności (RWD) i walidacji kodu (W3C) 
oraz kategoria witryny według modelu SMWTI 

Table 4. Results of performance tests (PSI), responsiveness tests (RWD) and code 
validation (W3C), and the category of a website according to the SMWTI model 

Witryna / Website
PSI

RWD W3C SMWTI*
M D

www.hotelbeskid.pl 62 42 0  43 M

www.pokojecynamon.pl 47 56 0  25 M

www.noclegi-zawisza.pl 46 58 0 292 M

www.hotelpanoramanowysacz.pl 45 45 1  10 V

www.miasteczkogalicyjskie.pl 39 41 0  45 V

www.majanowysacz.pl 47 54 1  14 V

www.harmonicastudio.pl 17 17 0  58 B

www.nocleginowysacz.pl 56 62 1   9 B

www.rypsowka.pl 52 62 0   3 V

www.goscinnydomek.pl 73 83 0  86 B

www.zajazdostoya.eu 64 77 0  24 B

www.osiedlecampus.pl 68 81 0   9 B

www.dworek-noceidnie.pl 65 85 0  17 B

www.hotel-litwinski.pl 65 57 0   3 B

www.barcice.pl 51 64 0  30 B

www.zygmuntowska.pl 56 70 0   0 V

Witryny gospodarstw agroturystycznych / Websites of agritourism farms

www.zapiecem.vns.pl 61 69 0  11 B

www.owieczka.nrs.pl 59 76 0  21 B

www.roznow.agroturystyka.lap.pl 61 81 0  12 V

www.ranczouwacka.eu 59 72 0  23 B

PSI – PageSpeed Insights, RWD – Responsive Web Design, SMWTI – Simplified Model of Web 
Technology Implementation; M – mobile, D – desktop 
* B – basic / podstawowa, V – various / wieloraka, M – multiple / złożona 

Źródło: Badania własne 
Source: Author’s study 

www.hotelbeskid.pl
www.pokojecynamon.pl
www.noclegi-zawisza.pl
www.hotelpanoramanowysacz.pl
www.miasteczkogalicyjskie.pl
www.majanowysacz.pl
www.harmonicastudio.pl
www.nocleginowysacz.pl
www.rypsowka.pl
www.goscinnydomek.pl
www.zajazdostoya.eu
www.osiedlecampus.pl
www.dworek-noceidnie.pl
www.hotel-litwinski.pl
www.barcice.pl
www.zygmuntowska.pl
www.zapiecem.vns.pl
www.owieczka.nrs.pl
www.roznow.agroturystyka.lap.pl
www.ranczouwacka.eu
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Analizując pozyskane adresy od strony technicznej można zauważyć, że liczba 
odnotowanych błędów walidacji kodu nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na 
odbiór witryny przez użytkownika. Błędy te nie są zwykle przez niego w ogóle zauwa-
żane, a samo ich odnotowanie jest niemiarodajne. Aby poznać wpływ tych błędów na 
dostępność witryny, należy najpierw rozpoznać ich rodzaj oraz przetestować działanie 
witryny w różnych przeglądarkach. Wprawdzie narzędzia umożliwiające walidację 
kodu stają się coraz doskonalsze, ale nic nie zastąpi doświadczenia w interpretacji 
komunikatów o błędach oraz punktowych wyników testów. Sama walidacja ma więc 
znaczenie czysto inżynieryjne i może służyć programiście do poprawienia parametrów 
technicznych witryny. 

W teście „PageSpeed Insights” każda witryna otrzymuje punkty związane z jej 
wydajnością na urządzeniach typu desktop (D) i mobile (M). Punktowy wynik testu 
dostarcza jednak tylko podpowiedzi i często bywa niemiarodajny, np. witryny, które 
nie spełniają standardów projektowych RWD, często w teście mobile otrzymują wyso-
kie oceny punktowe (tab. 4). Prawdziwą wartością testu jest więc raport końcowy, 
generowany przez narzędzie „PageSpeed Insights”, który zawiera szereg wskazówek 
związanych z usunięciem technicznych uchybień w wykonaniu witryny. Wprowadzenie 
zalecanych poprawek może korzystnie wpłynąć na jej wydajność. 

Mimo że wyniki punktowe testów walidacji i wydajności nie są imponujące 
i  mogą sugerować duże braki projektowe, witryny internetowe z czołówki rankingu 
są dobrze wykonane od strony technicznej, łączą liczne funkcjonalności z użytecz-
nością (uzyskały średnio 17 pkt4 w ocenie punktowej według Króla i Bedli (2014)). 
Niestety, zaledwie trzy oceniane witryny zostały wykonane w technologii RWD (tab. 4). 
Przeglądanie pozostałych na urządzeniach mobilnych, zwłaszcza telefonach, może być 
więc utrudnione lub wręcz niemożliwe. 

Twórcy witryn internetowych wciąż bagatelizują kwestię przygotowania witryny 
w wersji obcojęzycznej. Możliwość wyboru wersji językowej dawało jedynie siedem 
spośród 20 witryn ujętych w rankingu (tab. 5). Może to mieć niebagatelne znaczenie 
dla pozycjonowania witryny w wynikach wyszukiwania. 

Witryny małych gospodarstw rolnych, które prowadzą działalność agroturystyczną 
i podejmują próby pozyskania klientów z wykorzystaniem Internetu, często przegry-
wają wyścig w sieci z większymi podmiotami z branży hotelarskiej oraz z dużymi ogól-
nopolskimi portalami, które grupują oferty agroturystyczne z całej Polski. Z drugiej 
strony, konkurencja między witrynami samych gospodarstw agroturystycznych jest 
niewielka. Badania pokazują, że witryny te nie są aktualizowane, pełnią jedynie rolę 
wizytówek w sieci. O ich pozycji w wynikach wyszukiwania decyduje algorytm Google 
i zwykle nikt nie próbuje na niego wpływać. Spostrzeżenia te stanowią potwierdzenie 
wyników wcześniejszych badań (Król i Bedla, 2014; Król i Gola, 2006). 

Na 100 rozesłanych zapytań ofertowych dotyczących wyceny wykonania witryny 
gospodarstwa agroturystycznego oraz jej pozycjonowania otrzymano odpowiedź od 
71 podmiotów. Analizując ich treść można dostrzec, że firmy skupiały się na wycenie 
wykonania witryny, traktując jej pozycjonowanie jako kwestię wtórną, którą będzie 
można podjąć po wykonaniu i uruchomieniu witryny. 

4 Witryna mogła uzyskać maksymalnie 27 pkt, jeśli była wykonana w 5 językach obcych i umoż-
liwiała użytkownikom złożenie rezerwacji i dokonanie płatności. 
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Temat pozycjonowania podjęło 28 firm, z czego 17 przygotowało wycenę tej pracy 
(przykładowo, jedna z firm sformułowała to następująco: „...miesięczny koszt pozy-
cjonowania to od 100 do 500 zł netto. Pozycjonowanie możemy również wykonać 
w formie płatności za efekt, tzn. zapłaci Pan dopiero po osiągnięciu wyniku w pierwszej 
5 [piątce] wyników na stronie. Wtedy rozliczamy się za każdy dzień, w którym strona 
jest w TOP5 i koszt wynosi 2–5 zł/dzień”). Każdorazowo jednak wycena taka miała 
charakter orientacyjny i zwykle zależała od wyników, tj. od pozycji adresu witryny 
w wynikach wyszukiwania. 

Tabela 5. Wyniki oceny witryn: punktacja za technikę wykonania i publikowane treści, 
audyt SEO (liczba błędów) oraz liczba wersji obcojęzycznych 

Table 5. Results of website assessment: scores for construction technique and content; 
SEO audit (number of errors); and the number of foreign language versions 

Witryna / Website Liczba punktów
Number of points SEO

Wersja 
obcojęzyczna

Foreign language 
version

www.hotelbeskid.pl 20  5 1

www.pokojecynamon.pl 17 10 0

www.noclegi-zawisza.pl 19  7 0

www.hotelpanoramanowysacz.pl 25  7 4

www.miasteczkogalicyjskie.pl 20  6 3

www.majanowysacz.pl 18  8 0

www.harmonicastudio.pl 15  8 0

www.nocleginowysacz.pl 18  6 0

www.rypsowka.pl 17  7 0

www.goscinnydomek.pl 12 11 4

www.zajazdostoya.eu 14  9 1

www.osiedlecampus.pl 13  8 1

www.dworek-noceidnie.pl 12  8 0

www.hotel-litwinski.pl 14  6 0

www.barcice.pl 17  7 1

www.zygmuntowska.pl 16  4 0

Witryny gospodarstw agroturystycznych / Websites of agritourism farms

www.zapiecem.vns.pl 16  9 0

www.owieczka.nrs.pl 14  8 0

www.roznow.agroturystyka.lap.pl 14  5 0

www.ranczouwacka.eu 13  7 0

Źródło: Badania własne 
Source: Author’s study 
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Nadesłana wycena często zdradzała niektóre czynności wykonywane w celu 
poprawy dostępności witryny w wynikach wyszukiwania i zawierała wskazówki oraz 
porady w kwestii pozycjonowania witryny. Uwagę zwracają m.in. następujące zagad-
nienia: 
1) Kwestie techniczne: utworzenie mapy witryny (plik robots.txt), optymalizacja na-

główków – znaczniki H1, H2, H3, optymalizacja metainformacji, integracja witryny 
z Facebookiem), czytelne adresy URL (ang. Uniform Resource Locator); 

2) Nasycanie treści słowami kluczowymi i pozycjonowanie na długie frazy (4–5 
słów); 

3) Unikanie pozycjonowania na ogólne słowa kluczowe, które mają dużą konkurencję, 
np. na pojedyncze słowa „agroturystyka” czy „noclegi”. Wykorzystanie szczegól-
nych słów kluczowych, np. związanych z lokalnymi atrakcjami turystycznymi (np. 
„agroturystyka Biały Dwór”, „Biały Dwór noclegi”). Koszty pozycjonowania witryny 
w oparciu o frazy niepowtarzalne były określane jako bardziej racjonalne; 

4) Rozważenie w początkowej fazie rozwoju witryny kwestii płatnych kampanii rekla-
mowych Google Adwords. 

Wyniki przeprowadzonego audytu SEO pokrywają się z wnioskami płynącymi 
z  przeglądu zabiegów optymalizacji, których wykonanie deklarują firmy tworzące 
witryny internetowe. Niedociągnięcia z zakresu SEO, najczęściej wykazywane 
w  testach, to niewłaściwa konstrukcja metainformacji (potrzeba modyfikacji słów 
kluczowych w  nagłówku strony internetowej; ang. reduce or optimise your meta 
keywords), nieodpowiednia forma i jakość publikowanych treści (potrzeba wyróżnie-
nia nagłówków za pomocą znaczników H1 i H2, uzupełnienia tekstu alternatywnego 
opisującego obiekty graficzne, zwiększenia liczby słów kluczowych w tekście; ang. 
optimise your HTML for H1 and H2 headers, check all images for ALT attribute, add 
more valuable content to your website) oraz brak odwołań do kont społecznościowych 
(potrzeba wykorzystania odwołań do portali społecznościowych; ang. get some „Like 
it!” clicks). 

Z poczynionych obserwacji można wysnuć wniosek, że istnieją witryny niedo-
skonałe, niedopracowane, z licznymi błędami walidacji (np. www.goscinnydomek.
pl), których adresy znajdują się często i wysoko w wynikach wyszukiwania Google. 
Inne z kolei, starannie wykonane, zgodnie ze standardem RWD, z licznymi funk-
cjonalnościami (np. www.heron-hotel.com) pozostają mało widoczne w wynikach 
wyszukiwania. Kwestie poprawności technicznej wykonania mogą być więc wciąż 
mniej znaczące od rodzaju zastosowanej techniki oraz od formy i jakości publikowa-
nych treści. Duże znaczenie muszą mieć zabiegi wykonywane w otoczeniu witryny, 
np. budowanie pozycji poprzez liczne odwołania na stronach innych podmiotów czy 
budowanie sieci społecznościowej użytkowników, a także takie kwestie, jak wiek, 
historia i dopasowanie domeny, zakres i częstotliwość aktualizacji, multimedial-
ność oraz wiele innych. Wszystko to jednak trudno udowodnić, gdyż lista czynni-
ków wpływających na pozycję w wynikach wyszukiwania Google jest bardzo długa; 
według specjalistów, ich liczba sięga nawet dwustu (Dean, 2015). Można zatem 
sądzić, że pozycjonowanie to praca nad licznymi detalami, które składają się na 
efekt końcowy. 

m.in
robots.txt
www.goscinnydomek.pl
www.goscinnydomek.pl
www.heron-hotel.com
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Badania pokazują, że indywidualne witryny gospodarstw agroturystycznych prze-
grywają wyścig o pozycję w wynikach wyszukiwania Google po wpisaniu kombinacji 
słów kluczowych „noclegi”, „kwatery”, „pokoje”, „tani nocleg”, ale również „agrotu-
rystyka”. Walkę tę wygrywają duże podmioty z branży hotelarskiej oraz firmy wyspe-
cjalizowane w prowadzeniu różnorakiej działalności biznesowej w Internecie. Dużą 
rolę odgrywa tu konstrukcja zapytania (dobór fraz kluczowych przez użytkownika), 
technika wykonania witryny i jakość merytoryczna treści (nasycenie treści odpo-
wiednią liczbą słów, fraz kluczowych). Nasuwa się tu wniosek, że kluczem do wyższej 
pozycji w wynikach wyszukiwania oraz większej dostępności witryn gospodarstw 
agroturystycznych może być pozycjonowanie witryny i optymalizacja treści w myśl 
„strategii długiego ogona”, która polega m.in. na składaniu fraz kluczowych z wielu 
słów (wielość potencjalnych zestawień tworzy wiele unikalnych fraz). Wykorzystać 
można do tego indywidualizm gospodarstw, który można wyrazić poprzez nietuzin-
kową nazwę, charakterystyczny opis oraz oryginalną szatę graficzną witryny. Powinna 
im towarzyszyć niepowtarzalna, ale prosta w zapamiętaniu i wymowie domena. 

Należy zaznaczyć, że konkurencję w omawianej dziedzinie utrudniają też właści-
cielom gospodarstw agroturystycznych problemy, z którymi wciąż się borykają, takie 
jak brak wiedzy, umiejętności i środków na inwestycje. 

Zalecenia dotyczące zwiększenia dostępności oferty 
turystycznej małych gospodarstw rolnych w Internecie 

Przeprowadzone badania oraz praktyka projektowa pozwalają sformułować zalecenia 
– nierzadko możliwe do spełnienia przez administratorów bądź redaktorów witryn, 
a nawet przez użytkowników niebędących specjalistami – których wykonanie może 
zwiększyć dostępność witryny w wynikach wyszukiwania Google. Osoby te, w tym 
właściciele małych gospodarstw agroturystycznych chcący polepszyć dostępność 
swojej oferty w Internecie, powinny zwrócić uwagę na takie kwestie, jak: 
• Staranna redakcja treści publikowanych na stronie internetowej. Przejawia się to 

w przekazywaniu informacji pełnymi zdaniami, poprawną polszczyzną (właściwa 
gramatyka i ortografia oraz cytowania i nawiązywanie do źródeł są wyznacznikiem 
jakości). Sam tekst powinien być tematycznie związany z prowadzoną działalno-
ścią, mieć unikatowy charakter i zawierać rozsądną (naturalną) liczbę słów klu-
czowych; 

• Unikanie nadmiernej optymalizacji oraz sztucznego „pompowania” treści. Witryna 
nie powinna być przesycona słowami kluczowymi (nadmierna liczba nagłówków 
oraz nienaturalna liczba słów kluczowych obniżają jakość witryny); 

• Dokonywanie częstych aktualizacji treści (jest to czynnik wpływający na świeżość 
całej witryny); 

• Przygotowanie najistotniejszych informacji o ofercie w kilku językach obcych; 
• Przygotowanie witryny w wersji dla osób niedowidzących (powiększenie czcionki, 

zmiana kontrastu, możliwość odsłuchu tekstu); 

m.in
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• Tworzenie tzw. leja zgarniającego – swoistego zaplecza w postaci blogów i witryn 
tematycznie związanych z główną witryną (również własnego kanału wideo), bez 
powielania treści; 

• Publikowanie materiałów multimedialnych: fotografii, filmów i innych; 
• Wykorzystywanie geoinformacji obrazowej, narzędzi umożliwiających tworzenie 

spersonalizowanych map lokalizacji, np. „Moje Mapy Google”; 
• Nawiązywanie współpracy z redaktorami innych witryn tematycznych. Duże 

znaczenie ma ogólna liczba wszystkich linków w sieci prowadzących do danej 
strony; 

• Tworzenie sieci społecznościowej – wykorzystywanie ogólnodostępnych porta-
li społecznościowych w celu wzmocnienia i zaakcentowania własnej obecności 
w sieci; 

• Pobudzanie do interakcji – umożliwianie użytkownikom pozostawienia wpisu, opi-
nii, relacji; 

• Poprawna technika wykonania witryny – walidacja kodu i usunięcie błędów skład-
niowych (bezbłędnie wykonane witryny mają większą szansę na lepszą pozycję 
w wynikach wyszukiwania); staranne redagowanie nagłówków meta, uzupełnianie 
alternatywnego tekstu elementów graficznych (<img alt=”tekst alternatywny”>) 
oraz właściwe konstruowanie tekstów odnośników hipertekstowych (ang. anchor 
text – <a href=””>anchor text</a>); 

• Wzmacnianie obecności w Internecie poprzez zamieszczanie oferty w ramach du-
żych portali tematycznych. 

Podsumowanie 

Zamysłem autora badań było wykorzystanie metody opisanej przez Stepaniuka (2012) 
do oceny dostępności witryn internetowych obiektów bazy noclegowej w Nowym 
Sączu i jego okolicach, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiej-
skiej. Metoda zakłada wykorzystanie słów kluczowych do wyszukiwania witryn inter-
netowych podmiotów świadczących usługi noclegowe. W toku badań szybko jednak 
zidentyfikowano problem praktycznie całkowitego „przejęcia” pierwszych pięciu 
zakładek wyników wyszukiwania Google przez podmioty komercyjne, świadczące 
różnorakie usługi biznesowe związane z szeroko pojętą turystyką i rekreacją, w tym 
noclegowe i organizacji imprez okolicznościowych. Każde kolejne wyszukiwanie tylko 
potwierdzało fakt występowania w pierwszej trzydziestce wyników głównie portali 
grupujących oferty turystyczne oraz witryn podmiotów komercyjnych prowadzących 
szeroką działalność biznesową. 

Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować, które typy działalności tury-
stycznej oraz jaki sposób ich promocji w Internecie mogą mieć swoiste problemy 
z dostępnością, rozumiane jako ograniczenie dostępności bądź utrudniona dostęp-
ność. Wyszukiwanie usług z wykorzystaniem pierwszych pięciu fraz kluczowych, 
a następnie fraz ze słowem „agroturystyka” pokazało, że trudności takie dotyczą m.in. 

m.in
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witryn gospodarstw agroturystycznych, których oferta plasowana jest na dalszych 
zakładkach wyników wyszukiwania. W tym miejscu należy przypomnieć, że użyt-
kownicy, poszukując treści w wyszukiwarkach, zwracają głównie uwagę na pierwsze 
strony wyników. 

Miejsce witryny w opracowanym rankingu nie jest najważniejsze. Istotniejsze 
są kwestie decydujące o kształcie rankingu, przede wszystkim zaś pozycja witryny 
w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i możliwości wpływania na tę pozy-
cję. Tajniki pozycjonowania w wyszukiwarce Google stanowią wartość chronioną 
firmy, ulegają stałym modyfikacjom i wciąż pozostają w gestii domysłów i praktyki 
SEO. Badania pokazują jednak, że witryny znajdujące się w czołówce wyników wyszu-
kiwania są dobrze wykonane technicznie, bogate w treści i wyposażone w liczne funk-
cjonalności. Można więc sądzić, że są to czynniki wpływające na widoczność witryny 
w Internecie. 

Istnieje zależność między formą publikacji oraz jakością treści zamieszczanych na 
stronach internetowych a widocznością tych stron w wynikach wyszukiwania Google. 
Trudno w tym miejscu przytoczyć punktowy, syntetyczny wynik badania, który jedno-
znacznie przemawiałby za tym stwierdzeniem. Jest to jednak jeden z kluczowych 
warunków, często wymieniany przez specjalistów SEO, jaki musi być spełniony, aby 
witryna została przez Google zakwalifikowana jako „wartościowa” i umieszczona na 
korzystnej pozycji w wynikach wyszukiwania. 

W ostatnich latach Google kładzie coraz większy nacisk na jakość witryn pojawia-
jących się w wynikach wyszukiwania. Mowa tu nie tylko o jakości treści, która powinna 
odpowiadać tematyce witryny, ale również o technicznej poprawności wykonania 
witryny. Dbałość o detale może przyczynić się do polepszenia dostępności adresu 
strony w  wynikach wyszukiwania. Dalsze prace w postaci budowy sieci społeczno-
ściowej, blogów tematycznych, obecności na portalach branżowych mogą tę obecność 
jedynie wzmocnić. 

Wykonane badania i poczynione obserwacje pozwalają wnioskować, że podjęcie 
podstawowych działań z zakresu optymalizacji treści może mieć duże przełożenie na 
pozycję adresu witryny w wynikach wyszukiwania. Niestety, nieduże gospodarstwa 
rolne prowadzące działalność turystyczną borykają się często z problemem braku 
wiedzy i środków na inwestycje. Opisane działania mogą być zrozumiałe czy wręcz 
oczywiste dla osób związanych z branżą tworzenia i pozycjonowania witryn interne-
towych, jednak dla laików mogą być trudne do realizacji. Wprawdzie na te działania 
nie trzeba ponosić nakładów finansowych, wymagają one jednak nakładów czasu 
i pracy. Co więcej, pozycję adresu witryny w wynikach wyszukiwania można popra-
wić tylko poprzez regularne zabiegi i jest to proces rozłożony w czasie. Codziennej 
obsługi wymagają komunikatory internetowe, konta na portalach społecznościowych 
i skrzynka mailowa. Materiały publikowane na stronach witryny muszą być zebrane 
i opracowane. Dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych wszystko to może stano-
wić przeszkodę do podejmowania działań z zakresu poprawy pozycji witryny w wyni-
kach wyszukiwania. 
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Efektywność rozdrobnionego rolnictwa w wybranych krajach 
Unii Europejskiej 

Effectiveness of fragmented agriculture in selected 
countries of the European Union 

Dariusz Kusz, Marek Sobolewski 
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania 

Streszczenie. Celem pracy była ocena wpływu koniunktury rolniczej na efektywność roz-
drobnionego rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej. Materiał empiryczny sta-
nowiły dane pochodzące z europejskiej sieci danych rachunkowości rolnej gospodarstw 
rolnych (FADN) za lata 2007–2012. W analizie uwzględniono kraje reprezentowane w ba-
zie gospodarstw z klasy najmniejszej wielkości ekonomicznej, tj. bardzo małych (od 2 do 
<  8  tys. EUR). Ocenę efektywności przeprowadzono metodą DEA, wykorzystując model 
zorientowany na maksymalizację efektów ze stałymi efektami skali. Po stronie nakładów 
przyjęto następujące czynniki produkcji: ziemię (powierzchnia użytków rolnych w ha), pra-
cę (nakłady pracy ogółem w AWU) i kapitał (wartość aktywów ogółem w EUR), a po stronie 
efektów – wyrażoną w EUR wartość produkcji roślinnej i zwierzęcej. Koniunkturę w rol-
nictwie scharakteryzowano za pomocą wskaźnika relacji cen produktów rolnych sprze-
dawanych do cen środków produkcji rolnej („nożyce cen”). W okresie objętym badaniami 
najniższe wskaźniki efektywności technicznej zanotowano w latach 2009–2011, kiedy to 
luka efektywności kształtowała się na poziomie 21–30,7%. W pozostałych latach wskaź-
niki efektywności technicznej były wyższe, a luka efektywności nie przekraczała 19%. Nie 
stwierdzono statystycznie istotnej zależności między wskaźnikami efektywności technicz-
nej rozdrobnionego rolnictwa a koniunkturą w rolnictwie. Może to wynikać z socjalnego 
charakteru bardzo małych gospodarstw rolnych. Najwyższymi wskaźnikami efektywności 
technicznej charakteryzowały się gospodarstwa w Bułgarii i Grecji; wysokie wskaźniki 
osiągnęły także gospodarstwa na Węgrzech. Najniższe wskaźniki efektywności technicznej 
bardzo małych gospodarstw rolnych zanotowano w przypadku Słowenii, Cypru i Polski. 

Słowa kluczowe: efektywność • DEA • rozdrobnione rolnictwo • Unia Europejska 

Abstract. The aim of this study was to assess the impact of the economic situation in 
agriculture on the effectiveness of fragmented agriculture in selected countries of the 
European Union. The data from the Farm Accountancy Data Network, concerning the 

DOI:  http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.4.25

mailto:dkusz@prz.edu.pl
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.4.25


Dariusz Kusz, Marek Sobolewski 26

PDGR – PSAH

category of the smallest agricultural holdings (2 to < 8 thousand EUR) for the years 2007– 
–2012, were used as a material for research. An assessment of the effectiveness of the 
farms was conducted employing the DEA method, and was based on a model maximising 
the effects while assuming fixed effects of scale. The following factors of production: land 
(total area of utilised agricultural land in ha), employment (total labour input in AWU) 
and equity (total assets in EUR) were considered as expenditure, and the outputs of plant 
production and animal production (total output crops & crop production in EUR, and 
total output livestock & livestock products in EUR) were treated as effects. The economic 
situation in agriculture was characterised by means of an indicator of price relations be-
tween the sold agricultural products and the goods and services consumed in agriculture 
(„price gap”). In the period of study, the indices of technical efficiency were lowest in the 
years 2009–2011, when the average efficiency gap was of 21% to 30.7%. In the remaining 
years, the technical efficiency indices were higher, and the average efficiency gap did not 
exceed 19%. No statistically significant relationship was found between the technical 
efficiency indices of fragmented agriculture and the economic situation in agriculture, 
which may be attributed to the social nature of very small agricultural holdings. In terms 
of technical efficiency, farms from Bulgaria and Greece performed best; also those from 
Hungary achieved high indices of technical efficiency. The technical efficiency indices 
were lowest for farms in Slovenia, Cyprus and Poland. 

Keywords: efficiency • DEA • fragmented agriculture • European Union 

Wstęp 

Rolnictwo Unii Europejskiej, ze względów przyrodniczo-klimatycznych oraz historycz-
nych, jest silnie zróżnicowane zarówno pod względem potencjału produkcyjnego, jak 
i uzyskiwanych efektów. Specyficzną cechę rolnictwa wielu państw Unii Europejskiej 
stanowi jego rozdrobnienie – w strukturze obszarowej znaczny udział mają małe 
gospodarstwa rolne, zazwyczaj niskotowarowe lub o charakterze samozaopatrzenio-
wym (Sroka i Musiał, 2013; Ziętara, 2015). Te małe gospodarstwa rolne odgrywają 
jednak ważną rolę w gospodarce żywnościowej – nawet w krajach wysoko rozwiniętych 
pełnią funkcje związane z produkcją żywności czy z tworzeniem miejsc pracy na obsza-
rach wiejskich. Zwolennicy preferencyjnego wsparcia małych gospodarstw rolnych 
wskazują, że procesy związane z globalizacją oraz postęp techniczny, technologiczny 
i biologiczny zmniejszają ich szanse rozwojowe (Dzun, 2013). Za główną wadę gospo-
darstw drobnych uważa się niższą efektywność wykorzystania czynników produkcji, 
w tym przede wszystkim pracy. Wiąże się to przede wszystkim z niemożnością skorzy-
stania z tzw. efektu skali, którego pozbawione są podmioty poniżej pewnego poziomu 
produkcji. Również koszty transakcyjne małych gospodarstw (zakupu środków 
produkcji, dostępu do kredytów, zbytu produktów) są z natury wyższe niż gospodarstw 
dużych. Te drugie mają także większe możliwości inwestowania oraz lepiej odpo-
wiadają na potrzeby nabywców w zakresie standaryzacji produktu czy też wielkości 
i rytmiczności dostaw (Zegar, 2012). Nie należy jednak upatrywać zalet gospodarstw 
rolnych tylko po stronie produkcyjnej ani oceniać ich funkcjonowania przez pryzmat 
efektywności ekonomicznej (Czyżewski i Stępień, 2013). Można wskazać na korzyści 
związane z funkcjami społecznymi i środowiskowymi pełnionymi przez tego rodzaju 
gospodarstwa. Korzyści środowiskowe i społeczne to głównie zapewnienie rodzinie 
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rolniczej środków do życia, współtworzenie różnorodności produkcji rolnej, pozy-
tywny wpływ na środowisko naturalne i żywotność obszarów wiejskich (Czyżewski 
i Stępień, 2013; Fedyszak-Radziejowska, 2011; Zegar, 2012). W państwach o niższym 
poziomie dobrobytu drobne gospodarstwa rolne pełnią rolę absorbera nadwyżek 
siły roboczej, a więc zmniejszają stopę bezrobocia i zasięg biedy. Wraz ze wzrostem 
zamożności społeczeństwa liczba drobnych gospodarstw rolnych zazwyczaj spada. Nie 
oznacza to, że gospodarstwa te znikają, przeciwnie – w wielu krajach traktowane są 
jako wartość ze względu na związane z nimi korzyści o charakterze środowiskowym, 
społecznym i  kulturowym (Fedyszak-Radziejowska, 2011). Zjawisko występowania 
drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej ma charakter powszechny zwłasz-
cza w nowych państwach członkowskich (Polska, Rumunia), ale gospodarstwa takie 
występują też licznie we Włoszech, w Grecji czy w Portugalii (Wilkin, 2013).

W dzisiejszym bardzo konkurencyjnym świecie jedną z  najczęściej stosowanych 
metod określania słabych i mocnych stron danego obiektu stanowi pomiar jego efek-
tywności. Współcześnie ‘efektywność’ należy do podstawowych pojęć w ekonomii, 
zarządzaniu, prakseologii i teorii systemów (Szymańska, 2011). Najogólniej definiuje 
się ją jako stosunek uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Powszechnie 
stosowane metody oceny efektywności są oparte na podejściu wskaźnikowym, parame-
trycznym lub nieparametrycznym. Pierwsze z nich polega na konstruowaniu odpowied-
nich wskaźników. Podejście drugie – parametryczne (ekonometryczne) – opiera się na 
wywodzącej się z teorii mikroekonomii funkcji produkcji, opisującej zależność między 
nakładami a efektami. Podstawą podejścia nieparametrycznego są metody z  zakresu 
programowania liniowego. Niezwykle ważną właściwość, charakterystyczną dla tego 
rodzaju podejścia do badania efektywności, stanowi to, że nie wymaga ono przyjmowa-
nia założeń o istnieniu zależności funkcyjnej między badanymi zmiennymi. Za pomocą 
programowania liniowego, na podstawie danych empirycznych (wielkości nakładów 
i efektów), zostaje wyznaczony kształt funkcji produkcji dla najlepszych w badanym 
okresie obiektów. Staje się on pewnego rodzaju wzorcem efektywności, który służy za 
podstawę oceny pozostałych badanych obiektów. Oddalenie od wzorca stanowi miarę 
nieefektywności danego obiektu. Do podstawowych metod podejścia nieparametrycz-
nego należą metody: DEA (ang. data envelopment analysis) oraz FDH (ang. free disposal 
hull) (Chudy-Laskowska, Sobolewski, Stępień, 2012; Szymańska, 2009). 

Niniejsza praca miała na celu ocenienie wpływu koniunktury rolniczej na efek-
tywność rozdrobnionego rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 
2007–2012. 

Materiał i metody 

Materiał 
Materiał empiryczny stanowiły dane pochodzące z europejskiej sieci danych rachun-
kowości rolnej gospodarstw rolnych FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) 
za lata 2007–2012. Do badań przyjęto dane dotyczące bardzo małych gospodarstw 
rolnych (klasa najmniejszej wielkości ekonomicznej reprezentowanej w bazie FADN, tj. 
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od 2 do < 8 tys. EUR) z 12 państw Unii Europejskiej. Warunkiem uwzględnienia danego 
państwa była ciągłość danych za analizowany okres oraz wystąpienie w zbiorowości 
FADN w danym kraju gospodarstw z wymienionej grupy. 

Metody 
Przeprowadzono czasowo-przestrzenną analizę efektywności funkcjonowania rolnic-
twa w 12 krajach europejskich za lata 2007–2012. Do oceny efektywności badanych 
gospodarstw rolnych wykorzystano metodę DEA – nieparametryczną metodę badania 
względnej efektywności przedsiębiorstw, opracowaną w 1978 r. przez amerykańskich 
naukowców A. Charnesa, W.W. Coopera i A. Rhodesa (1978). Metoda ta jest powszechnie 
stosowana do oceny produktywności przedsiębiorstw w wielu obszarach gospodarki, 
w tym także w rolnictwie (Kočišová, 2015). Przeprowadzenie analizy efektywności 
gospodarstw rolnych metodą DEA wymagało zdefiniowania zbioru nakładów i efektów, 
a następnie poddania tych czynników analizie produktywności. Do analizy efektywno-
ś ci wykorzystano model zorientowany na maksymalizację efektów ze stałymi efektami 
skali. Do obliczeń wykorzystano program DEAP. 

Biorąc pod uwagę n obiektów, które zużywają k nakładów i uzyskują przy ich wyko-
rzystaniu l efektów, dane o nakładach i efektach można przedstawić w postaci nastę-
pującej macierzy o wymiarze n × (k + l): 
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W celu dokonania oceny efektywności technicznej pewnego ustalonego obiektu 
N (1  ≤  N  ≤  n) sformułowane zostaną warunki (podane poniżej) dotyczące efektów 
uzyskiwanych przez obiekt N oraz ponoszonych przez niego nakładów, w relacji do 
pozostałych jednostek decyzyjnych. Celem modelu jest proporcjonalne zmniejszenie 
nakładów, przy niezmniejszaniu efektów. Matematycznie sprowadza się to do zapisu: 
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gdzie: 
	 θ – poziom redukcji nakładów (wskaźnik efektywności technicznej), 
	 λi – współczynniki technologiczne. 

Przedstawiony model ma następujące rozwiązanie: 
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(3)

Jeżeli nie ma rozwiązania takiego, że θ  ≠  1, to obiekt decyzyjny uznaje się za 
efektywny. W przeciwnym wypadku wartość 1 – θ pokazuje, o ile można zmniejszyć 
nakłady, tak by nie zmniejszać efektów. 

Aby wprowadzić do modelu zmienne efekty skali, przyjmuje się dodatkowy warunek: 

 λ1 + ... + λn = 1 (4)

Ponieważ niniejsza praca ukierunkowana jest na praktyczne zastosowanie metody 
DEA w analizie efektywności rozdrobnionego rolnictwa w krajach UE, zdecydowano 
się na zaprezentowanie tylko jednej, najbardziej podstawowej wersji modeli DEA. 
Szczegółowe omówienie modyfikacji metody DEA wraz z różnymi sposobami formali-
zacji w postaci modeli matematycznych można znaleźć w licznych, także polskojęzycz-
nych, publikacjach (Coelli, 1996; Domagała, 2007a). 

Zbiór nakładów i efektów zdefiniowano następująco: po stronie nakładów przyjęto 
takie czynniki produkcji, jak ziemia (powierzchnia użytków rolnych (SE025), w  ha), 
praca (nakłady pracy ogółem (SE010), w AWU) i kapitał (wartość aktywów ogółem 
(SE436), w EUR), a po stronie efektów – wartość produkcji roślinnej (SE135) w EUR 
oraz wartość produkcji zwierzęcej (SE206) w EUR. 

Opierając się na koncepcji traktowania danych przekrojowo-czasowych jako 
jednego panelu danych, 12 państw w 6 latach potraktowano jako jedną próbę, 
mającą 12  ×  6  jednostek badawczych (Canhoto i Dermine, 2003; Domagała, 2007b). 
Takie podejście sprawia, że miary efektywności wyliczane za pomocą modelu DEA 
dla poszczególnych państw w różnych latach są wyznaczane względem tej samej 
granicznej krzywej możliwości produkcyjnych, dzięki czemu można je porównywać 
zarówno w aspekcie czasowym, jak i „przestrzennym” (przekrojowym). Metodę DEA 
zwykle stosuje się do oceny efektywności poszczególnych jednostek, jednak w wielu 
opracowaniach (Barczak, 2013; Cisilino i Madau, 2007; Floriańczyk i Rembisz, 2012; 
Kočišová, 2015; Kurach, 2010; Smędzik, 2010) można znaleźć przykłady wykorzystania 
tej metody do oceny efektywności grup jednostek, podsektorów czy sektorów. 

Koniunkturę w rolnictwie oceniono za pomocą wskaźnika relacji cen produktów 
rolnych sprzedawanych do cen środków produkcji rolnej („nożyce cen”), obliczonego 
dla poszczególnych państw. 
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Wyniki 

W tabelach 1 i 2 zaprezentowano wybrane statystyki opisowe dotyczące zmiennych 
(nakładów i efektów) użytych w modelu do oceny efektywności badanej zbiorowości – 
bardzo małych gospodarstw rolnych z 12 państw Unii Europejskiej. W badanych gospo-
darstwach rolnych, w większości państw, produkcja roślinna przeważała nad produkcją 
zwierzęcą. Wyjątek stanowiły gospodarstwa w Bułgarii i w Rumunii, gdzie wartość 
produkcji zwierzęcej była większa niż produkcji roślinnej (tab. 1). Najwyższe warto-
ści sumy produkcji roślinnej i zwierzęcej zanotowano we Włoszech (11 459,67 EUR), 
w  Hiszpanii (11  188,5 EUR) oraz w Grecji (9270,33 EUR), a najniższe – w takich 
państwach, jak Cypr (6381 EUR), Rumunia (6708,67 EUR) i Portugalia (6767,33 EUR). 

Tabela 1. Wartość produkcji roślinnej i zwierzęcej bardzo małych gospodarstw rolnych 
w wybranych krajach Unii Europejskiej za lata 2007–2012 

Table 1. Value of the plant and animal production of very small agricultural holdings in 
selected countries of the European Union in the years 2007–2010 

Kraj / Country

Produkcja roślina ogółem 
Total output 

crops & crop production 
(EUR)

Produkcja zwierzęca ogółem 
Total output 

livestock & livestock 
products 

(EUR)

x– Me V x– Me V

Bułgaria / Bulgaria 2 833,83 2 844,50 11,55 3 933,50 3 956,00 7,90

Cypr / Cyprus 5 782,00 5 774,00 19,68 599,00 674,50 36,00

Grecja / Greece 7 217,83 7 048,50 5,38 2 052,50 2 088,00 5,12

Hiszpania / Spain 10 827,33 9 836,00 31,41 361,17 305,50 50,96

Węgry / Hungary 7 110,83 7 118,50 16,99 1 540,17 1 095,00 63,17

Włochy / Italy 10 777,67 9 643,50 22,12 682,00 406,00 124,24

Litwa / Lithuania 4 875,83 4 725,50 19,71 3 870,67 3 815,50 9,30

Łotwa / Latvia 4 125,67 4 143,00 18,37 3 491,50 3 649,00 18,59

Polska / Poland 5 118,17 5 357,00 20,82 2 468,83 2 495,50 18,04

Portugalia / Portugal 6 202,17 6 307,00 11,23 1 011,83 1 051,00 22,95

Rumunia / Romania 3 111,17 3 169,00 6,84 3 597,50 3 512,50 12,40

Słowenia / Slovenia 6 326,17 6 277,50 16,42 1 942,83 1 938,50 9,84

x– – średnia arytmetyczna / arithmetic mean, Me – mediana / median, V – współczynnik zmien-
ności / coefficient of variation 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN 
Source: Authors’ calculations based on FADN data
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Najniższy poziom zaangażowania pracy w gospodarstwie wystąpił na Węgrzech 
(0,66 AWU), we Włoszech (0,75 AWU), na Cyprze (0,89 AWU), w Hiszpanii (0,91 AWU) 
oraz w Grecji (0,93 AWU); w pozostałych państwach poziom nakładów pracy przekraczał 
1,2 AWU (tab. 2). Pod względem potencjału produkcyjnego, wyrażonego powierzchnią 
użytków rolnych, na czołowych miejscach w grupie badanych bardzo małych gospodarstw 
rolnych znalazły się gospodarstwa z Łotwy (26,04 ha UR), Litwy (16,07 ha UR) i Hiszpanii 
(12,65 ha UR). Gospodarstwa o najmniejszej powierzchni użytków rolnych występowały 
w Bułgarii (3,24 ha UR), na Cyprze (3,95 ha UR), w Grecji (4,07 ha UR) oraz w Rumunii 
(4,29 ha UR). Najwyższym poziomem wartości aktywów ogółem charakteryzowały się 
gospodarstwa rolne w Hiszpanii (174 512,33 EUR), na Cyprze (137 996,5 EUR), w Słowenii 
(132 595,17 EUR) i we Włoszech (126 219,67 EUR), a najniższym – gospodarstwa z Bułgarii 
(18 453,83 EUR), z Rumunii (25 245,67 EUR) oraz z Łotwy (32 834,83 EUR) (tab. 2).

Dokonując oceny efektywności rozdrobnionego rolnictwa wybranych krajów Unii 
Europejskiej z wykorzystaniem metody DEA, obliczono wskaźniki efektywności tech-
nicznej gospodarstw w poszczególnych krajach (tab. 3). Jeżeli wartość wskaźnika wyno-
siła 1, wskazywało to, że w badanym zbiorze obiektów zasoby są efektywnie wykorzy-
stane. Jeśli natomiast wskaźnik przyjmował wartość poniżej 1, oznaczało to, że przy 
danym poziomie zasobów można zwiększyć poziom efektów (przy czym skalę tego wzro-
stu wyraża odwrotność współczynnika efektywności). Na przykład, jeśli współczynnik 
efektywności technicznej w modelu zorientowanym na efekty wynosi 0,5, oznacza to, że 
poziom efektów bez zmiany wysokości nakładów można zwiększyć dwukrotnie. 

Tabela 3. Wskaźniki efektywności technicznej bardzo małych gospodarstw rolnych 
w wybranych krajach Unii Europejskiej 

Table 3. Indicators of the technical efficiency of very small agricultural holdings in 
selected countries of the European Union 

Kraj / Country
Rok / Year

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bułgaria / Bulgaria 1 1 1 0,992 0,966 1
Cypr / Cyprus 0,487 0,464 0,595 0,489 0,606 0,720
Grecja / Greece 1 0,950 0,907 0,930 0,843 0,945
Hiszpania / Spain 0,897 0,867 0,429 0,631 0,653 0,806
Węgry / Hungary 0,994 1 0,727 0,798 1 1
Włochy / Italy 1 1 0,825 0,738 0,809 0,770
Litwa / Lithuania 0,887 0,836 0,725 0,717 0,772 0,836
Łotwa / Latvia 0,800 0,951 0,594 0,725 0,873 0,890
Polska / Poland 0,785 0,748 0,421 0,512 0,575 0,565
Portugalia / Portugal 0,573 0,645 0,706 0,669 0,813 0,784
Rumunia / Romania 0,906 0,743 0,763 0,988 1 0,915
Słowenia / Slovenia 0,490 0,511 0,625 0,581 0,569 0,536
Średnia / Average 0,818 0,810 0,693 0,731 0,790 0,814

Źródło: Obliczenia własne 
Source: Authors’ calculations 
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Tabela 4. Wskaźniki relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do cen środków 
produkcji rolnej („nożyce cen”) w wybranych krajach Unii Europejskiej 

Table 4. Indicators of price relations of sold agricultural products to goods and services 
consumed in agriculture („price gap”) in selected countries of the European 
Union 

Kraj / Country
Rok / Year 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bułgaria / Bulgaria 112,9  98,1  79,5 108,4 103,3 103,3

Cypr / Cyprus 100,5 104,3 100,0 104,3  99,7 102,2

Grecja / Greece 102,0  84,3 107,0 107,0  87,9  91,6

Hiszpania / Spain  97,5  88,2 100,2 104,2  89,8 103,9

Węgry / Hungary 117,6  76,7  97,2 112,3 103,1 108,8

Włochy / Italy  99,6  92,7  97,3  98,7  99,5 100,6

Litwa / Lithuania 104,0  81,8  98,6 111,0  96,5  94,1

Łotwa / Latvia 104,8  84,5  83,3 122,5 101,2  95,8

Polska / Poland 108,3  88,6  92,1 108,3 106,6  97,4

Portugalia / Portugal  96,1  89,0  96,5 104,9  92,0  99,0

Rumunia / Romania 102,8 102,7  98,4 101,1  96,9 101,1

Słowenia / Slovenia  97,7  92,4  96,1 100,3  95,2  99,1

UE-27 / EU-27 101,2  90,0  96,7 107,1  97,6 101,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database) 

Source: Authors’ calculations based on Eurostat data (http://ec.europa.eu/eurostat/data/data-
base) 

Efektywność rolnictwa jest wypadkową oddziaływania wielu różnorodnych czyn-
ników o charakterze endo- i egzogenicznym. Do czynników endogenicznych należy 
alokacja czynników produkcji gospodarstwa rolnego, zaś do egzogenicznych zalicza się 
procesy związane z postępem technicznym, które kształtują ogólny poziom cen oraz 
produkcyjność środków produkcji w rolnictwie (Kowalski, 1992). Część ekonomistów 
uważa, że o efektywności rolnictwa decydują głównie czynniki o charakterze egzoge-
nicznym, znikome są natomiast możliwości jej zwiększenia na drodze endogenicznej 
(Schultz, 1964). Z tego też względu określono związek otrzymanych wskaźników efek-
tywności technicznej rozdrobnionego rolnictwa z czynnikami egzogenicznymi, opie-
rając się na wskaźniku relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do cen środków 
produkcji rolnej (tab. 4). Wskaźnik ten pozwala na ocenę koniunktury w rolnictwie; na 
korzystną koniunkturę wskazuje wartość wskaźnika powyżej 100. W okresie objętym 
analizą średni wskaźnik relacji cen dla 27 państw Unii Europejskiej był korzystny dla 
rolników w latach 2007, 2010 i 2012, podczas gdy w pozostałych latach w rolnictwie 
panowała dekoniunktura. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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W całym analizowanym okresie w grupie badanych gospodarstw rolnych wystę-
powała luka efektywności na poziomie od 30,7% (w 2009 r.) do 18,2% (w 2007 r.) 
(tab.  3). W  pierwszych dwóch latach tego okresu, podobnie jak w ostatnim roku, 
średnia efektywność gospodarstw kształtowała się na poziomie ok. 81%. Porównując 
wskaźniki efektywności (tab. 3) ze wskaźnikami relacji cen (tab. 4), można zauważyć, 
że w latach 2007 i 2012 zarówno wskaźniki koniunktury rolniczej były korzystne dla 
rolników, jak i średnie wartości wskaźników efektywności dla ocenianych państw Unii 
Europejskiej były najwyższe w analizowanym przedziale czasowym, lecz w innych 
latach sytuacja kształtowała się odmiennie. W 2008 r. średni wskaźnik efektywności 
był wysoki, ale wskaźnik relacji cen znajdował się na najniższym w badanym okresie 
poziomie. W 2010 r., odwrotnie, w rolnictwie panowała korzystna koniunktura, nato-
miast wskaźnik efektywności był niski. 

W 2007 r. w trzech państwach (Bułgaria, Grecja, Włochy) wartość wskaźnika efek-
tywności technicznej wynosiła 1, a w jednym państwie (na Węgrzech) była bliska 
jedności (0,994). O ile wysoka efektywność techniczna rolnictwa Bułgarii, Grecji 
i Węgier korespondowała z dobrą koniunkturą w rolnictwie tych państw, o tyle w przy-
padku Włoch wskaźnik relacji cen plasował się poniżej 100, co wskazuje na dekoniunk-
turę. Najbardziej nieefektywne w 2007 r. były gospodarstwa rolne z Cypru (0,487), ze 
Słowenii (0,49) i z Portugali (0,573). W przypadku Słowenii i Portugali zanotowano 
także niskie wskaźniki relacji cen. 

W 2008 r. najbardziej efektywne okazały się gospodarstwa rolne w Bułgarii, na 
Węgrzech i we Włoszech (wskaźniki efektywności technicznej równe 1) oraz na Łotwie 
(0,951) i w Grecji (0,95). Wszystkie te państwa jednak doświadczały dekoniunktury 
w rolnictwie. Najniższym poziomem efektywności technicznej charakteryzowały się 
gospodarstwa rolne na Cyprze (0,464), ale tutaj wskaźnik relacji cen przekroczył 100 
(koniunktura). 

W kolejnym roku nakłady zostały najlepiej wykorzystane w dwóch państwach: 
Bułgarii (1,00) i Grecji (0,907). O ile jednak w Bułgarii wskaźnik relacji cen był bardzo 
niski (79,5), o tyle w Grecji był on korzystny dla rolników. Najniższymi wskaźnikami 
efektywności technicznej charakteryzowały się gospodarstwa rolne z Polski (0,421) 
i z Hiszpanii (0,429). Warto zwrócić uwagę na Hiszpanię, gdzie mimo korzystnej sytu-
acji w rolnictwie, ocenionej na podstawie wskaźnika relacji cen, efektywność tech-
niczna rolnictwa rozdrobnionego była bardzo niska. 

Od 2010 r. notowano poprawę wskaźników efektywności. Średni poziom wskaź-
nika, wynoszący 0,693 w 2009 r., wzrósł w następnym roku do 0,731, przy czym 
w żadnym państwie wskaźnik ten nie osiągnął wartości 1. Wskazuje to, że we wszyst-
kich państwach w mniejszym lub większym stopniu występowała luka efektywności. 
Wskaźnik relacji cen z kolei w omawianych państwach, oprócz Włoch, miał w 2010 r. 
wartość powyżej 100, co świadczyło o koniunkturze w rolnictwie. 

W 2011 r. średni wskaźnik efektywności technicznej bardzo małych gospodarstw 
rolnych w 12 państwach UE wyniósł 0,79. W dwóch z nich – na Węgrzech i w Rumunii 
– wskaźnik ten był równy 1, a w Bułgarii osiągnął bardzo wysoką wartość 0,966. 
W 2012 r. tylko w Bułgarii i na Węgrzech wskaźnik efektywności technicznej wynosił 1, 
a w trzeciej pod tym względem Grecji – 0,945 (tab. 3). W tych dwóch latach, podobnie 
jak poprzednio, nie uwidoczniły się wyraźne zależności między koniunkturą rolniczą 
a poziomem efektywności technicznej. 
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Można zauważyć, że w latach 2007–2012 bardzo małe gospodarstwa rolne z Bułgarii, 
Grecji i Węgier osiągały wysokie wskaźniki efektywności technicznej. Najniższą efek-
tywnością techniczną charakteryzowały się gospodarstwa rolne ze Słowenii, Polski 
i Portugalii. 

Analiza statystyczna wykazała brak statystycznie istotnych związków między 
miernikami efektywności technicznej rozdrobnionego rolnictwa, uzyskanymi metodą 
DEA, a wskaźnikiem koniunktury rolniczej, ocenianej za pomocą wskaźnika relacji cen 
(„nożyce cen”) produktów rolnych sprzedawanych do cen środków produkcji rolnej 
(tab. 5). Brak tego związku może wynikać z faktu, że małe gospodarstwa rolne są mniej 
wrażliwe na sygnały płynące z ich otoczenia, ponadto często mają alternatywne źródła 
dochodów, a uzyskaną produkcję rolniczą wykorzystują na własne potrzeby (Stępień, 
2011), tym samym poprawa efektywności produkcji rolniczej ma dla nich mniejsze 
znaczenie. Co więcej, jak podają Czyżewski i Bąk (1995) oraz Grzelak (2013), małe 
i średnie gospodarstwa rolne bardziej elastycznie dostosowują się do zmian koniunk-

Tabela 5. Współczynniki korelacji między wskaźnikiem relacji cen produktów rolnych 
sprzedawanych do cen środków produkcji rolnej („nożyce cen”) a wskaźnikami 
efektywności technicznej bardzo małych gospodarstw rolnych w wybranych 
krajach Unii Europejskiej 

Table 5. Coefficients of correlation between the price relations of sold agricultural 
products to goods and services consumed in agriculture („price gap”) and the 
indicators of technical efficiency of very small agricultural holdings in selected 
countries of the European Union 

Kraj / Country R Spearman p-value

Bułgaria / Bulgaria –0,26 0,6226

Cypr / Cyprus –0,49 0,3206

Grecja / Greece –0,17 0,7417

Hiszpania / Spain –0,49 0,3287

Węgry / Hungary –0,21 0,6860

Włochy / Italy –0,32 0,5379

Litwa / Lithuania –0,41 0,4247

Łotwa / Latvia –0,14 0,7872

Polska / Poland 0,14 0,7841

Portugalia / Portugal 0,14 0,7872

Rumunia / Romania –0,52 0,2883

Słowenia / Slovenia 0,20 0,7040

Kraje razem
Countries together 0,02 0,8370

Źródło: Obliczenia własne 
Source: Authors’ calculations
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tury. Mogą one funkcjonować, nawet osiągając tzw. „ujemny dochód”, utrzymując 
się z dekapitalizacji majątku oraz z dochodów spoza gospodarstwa. Znaczna część 
małych gospodarstw rolnych ma charakter socjalny, nastawia się wyłącznie lub głów-
nie na produkcję na własne potrzeby. Gospodarstwa tego typu z reguły nie utrzymują 
kontaktów z rynkiem lub te kontakty bywają sporadyczne, co sprawia, że płynące z rynku 
impulsy związane ze zmianą relacji cen produktów rolnych do cen czynników produkcji 
do nich nie docierają. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że w okresie 2007–2012 najniż-
sze wskaźniki efektywności technicznej bardzo małych gospodarstw rolnych z 12 
wybranych państw Unii Europejskiej wystąpiły w latach 2009–2011, kiedy to luka 
efektywności kształtowała się na poziomie 21–30,7%. W pozostałych latach wskaź-
niki efektywności technicznej osiągały wyższe wartości, a luka efektywności nie 
przekraczała 19%. Spośród badanych państw najwyższymi wskaźnikami efektywno-
ści technicznej w omawianym przedziale czasowym odznaczały się Bułgaria i Grecja; 
wysokie wskaźniki zanotowano także na Węgrzech. Najniższą efektywność techniczną 
wykazały gospodarstwa rolne ze Słowenii, z Cypru i z Polski. Nie stwierdzono wyraźnej 
zależności między wskaźnikami efektywności technicznej rozdrobnionego rolnictwa 
a koniunkturą w rolnictwie. Źródeł efektywności bardzo małych gospodarstw rolnych 
– ze względu na ich ograniczone kontakty z rynkiem – należy raczej poszukiwać 
w  czynnikach endogenicznych oraz w funkcjach pozaekonomicznych związanych 
z korzyściami środowiskowymi i społecznymi. 
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Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych w środowisku 
krakowskim – spojrzenie retrospektywne 

The development of economic and agricultural sciences 
in the community of Krakow – A retrospective look 

Wiesław Musiał
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

Streszczenie. W opracowaniu podjęto kwestie tworzenia się i rozwoju nauk ekonomicz-
no-rolniczych w środowisku naukowym Krakowa. Po utworzeniu studiów rolnych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim przedmioty o charakterze ekonomicznym były początkowo 
wykładane przez profesorów zajmujących się problematyką technologii produkcji rolni-
czej. Rozszerzali oni wówczas wykłady o zagadnienia z zakresu organizacji gospodarstw 
i  produkcji rolnej. Z czasem nastąpiła profesjonalizacja zajęć o profilu ekonomicznym 
i  wyodrębniły się osobne struktury mające służyć naukom ekonomiczno-rolniczym. 
W  pracy szczególną uwagę poświęcono osobom tworzącym wówczas naukę, zwłaszcza 
profesorom prowadzącym badania z zakresu ekonomii, ekonomiki rolnictwa, zarządzania 
i nauk pokrewnych. Sylwetkę naukową oraz zasługi dla rozwoju nauki każdej z tych osób 
zaprezentowano na tle epoki, w której żyła i pracowała. Ukazano zatem uczonych – ekono-
mistów rolnictwa pracujących jeszcze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie profe-
sorów będących już absolwentami tej uczelni, którzy wykładali w Wyższej Szkole Rolniczej 
i późniejszej Akademii Rolniczej. Z czasem absolwenci studiów rolniczych w WSR i na AR 
doktoryzowali się lub (i) habilitowali w zakresie nauk ekonomicznych (i pokrewnych) na 
innych uczelniach. Rozbudowana została także struktura formalna jednostek naukowych 
zajmujących się ekonomią, ekonomiką rolnictwa, statystyką matematyczną, zarządza-
niem i doradztwem. Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym wyodrębniły się dwa kierunki 
studiów: Zarządzanie i Ekonomia. W 2015 r. Wydział został doceniony przez organy kwa-
lifikacyjne (CKdsSiT) za odpowiednie możliwości kształcenia kadr i otrzymał uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

Słowa kluczowe: nauki ekonomiczno-rolnicze • środowisko naukowe Krakowa • rozwój 
kadr naukowych 

Abstract. The paper discusses the issues of the formation and development of economic 
and agricultural sciences in the scientific community of Krakow. Following the establish-
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ment of agricultural studies at the Jagiellonian University, the economics-related subjects 
were initially taught by professors specialising in agricultural production technology who 
extended the scope of their lectures with the topics of farm organisation and agricul-
tural production. With time, the economics courses became professionalised, and special 
structures were separated to serve the economic and agricultural sciences. In this work, 
attention was focused on people creating science at the time, chiefly professors doing 
research in economics, agricultural economics, management, and related sciences. Their 
academic profiles and their contribution to the development of science were presented 
considering the time in which they lived and worked. First, the scientists – agricultural 
economists – who worked at the Jagiellonian University were described, and then, the 
next generations of professors, being the university graduates, who taught at the Higher 
College of Agriculture and, later on, at the University of Agriculture were presented. 
With time, the HCA and UA graduates in agricultural studies obtained their doctoral or 
(and) postdoctoral degrees in economic (and related) sciences from other universities. 
Moreover, the formal structure of research entities involved in economics, agricultur-
al economics, mathematical statistics, management and consulting was expanded. Two 
degree courses, i.e. Management and Economics, emerged at the Faculty of Agriculture 
and Economics. In 2015, the Faculty was recognised by the relevant qualifying authori-
ties (CKdsSiT) for its staff-training potential, and received the right to confer the doctor 
degree in economic sciences, in the discipline of economics. 

Keywords: economic and agricultural sciences • scientific community of Krakow • sci-
entific staff development 

Wstęp 

Opisy i analizy rolnictwa, jego struktury, stosowanych technologii produkcji czy też 
efektów produkcji rolniczej, tj. wytwarzanych produktów oraz ich zbytu, pojawiły się 
w polskiej literaturze ekonomiczno-rolniczej stosunkowo późno. Anzelm Gostomski 
w 1588 r. w książce Gospodarstwo podjął problem organizacji ówczesnego rolnictwa 
i produkcji rolnej na ziemiach polskich. Niemal w tym samym czasie Marcin Grosser 
opisał system gospodarowania chłopów na Śląsku, gdzie był proboszczem (Inglot, 
1952). Autor ten wskazuje, że dzięki opłacalności produkcji i sprawności zbytu zbóż 
z gospodarstw opartych na pańszczyźnianej pracy chłopów majątki szlacheckie bywały 
bogate. Nie przekładało się to jednak na intensyfikowanie i rozwój majątku, ale na 
wystawną konsumpcję dworską, często ponad stan. Główną cechą dobrze wówczas 
prosperujących gospodarstw rolnych była ich wielostronność, tj. prowadzenie produk-
cji roślinnej, ogrodniczej, zwierzęcej i gospodarki rybnej (jeżeli były do tego warunki 
przyrodnicze), ale także zajmowanie się pszczelarstwem oraz pozyskiwanie i prze-
twórstwo drewna. Szymon Syreniusz w 1534 r. w swym zielniku wymienia uprawiane 
wówczas zboża ozime i jare oraz pszenicę ostną i bezostną (Rostafiński, 1926). Cenną 
poznawczo pozycją opisującą stan wiedzy o technologii produkcji rolnej i chowie zwie-
rząt jest książka Krzysztofa Kluka O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winni-
cach i roślinach gospodarskich. Można w niej znaleźć informację, że w drugiej połowie 
XVIII w. pojawiły się u nas zagraniczne odmiany zbóż i tworzone były nowe odmiany 
drogą naturalnego krzyżowania. Prowadzono wówczas gospodarkę trójpolową (ugór, 
ozimina, zboże jare), a pola nawożono obornikiem, jak również, choć niezbyt często, 
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marglem i popiołem (Inglot, 1966). W okolicach obfitujących w lasy prowadzono nadal 
gospodarkę żarową, pozyskując nowe pola uprawne. Wzorowano się w tym względzie 
m.in. na doświadczeniach zagranicznych, w tym opisanych w książce Jana Hermana, 
przetłumaczonej z języka niemieckiego i wydanej pod tytułem Ziemianin albo gospo-
darz flamandzki (za: Inglot, 1973). 

W polskiej literaturze okresu renesansu, czerpiąc wzory głównie z literatury 
rzymskiej, odnoszono się do rolnictwa, a przede wszystkim wychwalano gospodarkę 
folwarczno-pańszczyźnianą, życie na wsi i posiadanie ziemi, które dawało duże korzy-
ści i wiele radości. Choć dzieł literackich Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego czy 
Andrzeja Morsztyna w żadnej mierze nie można zaliczyć do prac traktujących w sposób 
naukowy o kwestiach ówczesnej gospodarki rolniczej, to jednak pokazują one ówczes - 
ny sposób pojmowania rolnictwa i wiedzy o rolnictwie. W XVII i XVIII wieku w rolnic-
twie wielu krajów Zachodu zachodził wyraźny postęp technologiczny i tworzyło się 
tzw. nowe rolnictwo. Nastąpiło także ożywienie piśmiennictwa, które podejmowało 
problemy rolnictwa, w tym koniecznych reform rolnych o charakterze społecznym, 
strukturalnym i technologicznym. Postęp w rolnictwie polskim był wówczas w dużej, 
a nawet dominującej mierze efektem przyswajania sobie wiedzy i wzorców gospodarki 
rolnej Holandii, Anglii, Saksonii czy Prus. Nowe rolnictwo, tworzące się w XVIII wieku 
także na ziemiach polskich, wzorem państw Zachodu, polegało głównie na zaniechaniu 
ugorowania ziemi i wprowadzeniu nowych, dotychczas nieznanych roślin uprawnych, 
w tym motylkowych, doskonaleniu ras zwierząt czy przechodzeniu na ich wychów 
stajenny. Wprowadzano nowe lub udoskonalano dotychczasowe narzędzia rolnicze, 
poprawiano mechaniczną uprawę roli oraz stosowano nawozy zielone. Poza naśla-
downictwem i empirią nieśmiało zaczynano już wówczas prowadzić badania naukowe 
(Inglot, 1960). Na ziemiach polskich w XVII wieku powstała licząca 130 odrębnych 
dzieł literatura rolnicza, w tym 23 pozycje stanowiły tłumaczenia opracowań francu-
skich, niemieckich i angielskich. Zasady nowego rolnictwa napotykały na opór wśród 
szlachty dążącej do szybkiego bogacenia się i nieinwestującej w przedsięwzięcia, 
które dopiero w przyszłości miały przynieść korzyści. Jeszcze trudniej nowe sposoby 
gospodarowania wprowadzali zacofani i niepiśmienni chłopi, którzy jednak z czasem 
zaczęli się wzorować na wprowadzanych w dworach nowościach. W 1756 r. Franciszek 
Bieliński (ziemianin, marszałek koronny) zapoczątkował pod Warszawą doświadczenia 
w zakresie rzędowej uprawy roślin oraz stosowania w uprawie siewnika, kultywatora 
i pługa. Do postępowo, a nawet wzorowo prowadzonych wówczas majątków można 
zaliczyć gospodarstwa takich magnatów ziemskich, jak Andrzej Zamojski, Stanisław 
Małachowski czy Stanisław Poniatowski. 

Poszukując odniesień do promowania reform w bogatej już literaturze rolniczej 
XVIII wieku, należy wspomnieć o wydawanym w Warszawie w latach 1758–1761 przez 
Wawrzyńca Mitzlera de Kolofa (Saksończyka) czasopiśmie pt. „Nowe Wiadomości 
Ekonomiczne i Uczone albo Magazyn Wszystkich Nauk do Szczęśliwego Życia 
Ludzkiego Potrzebnych”. Postępowe było także inne czasopismo o podobnym charak-
terze, noszące tytuł „Uwagi Tygodniowe Warszawskie ku Powszechnemu Pożytkowi 
Przełożone o Pomnożeniu Ekonomii w Królestwie Polskim”. Do potrzeby „poprawy 
rolnictwa” odnosił się również Stanisław Staszic. Zwracał on uwagę na kwestię wiel-
kości gospodarstw w aspekcie dysponowania odpowiednimi zasobami siły roboczej, 
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a także na zbyt oszczędne stosowanie nakładów na inwestycje, co dotyczyło inwesty-
cji przynoszących efekty zarówno w bieżącym roku, jak i w przyszłych latach. Ważną 
wówczas pozycją wydawniczą promującą nowe rolnictwo i postęp w gospodarstwach 
rolnych były „Pamiętniki Polityczne i Historyczne”, które, nieco wbrew nazwie, 
podejmowały kwestie przemian w rolnictwie, wdrażania postępu i troski szlachty 
o poddanych. Ważnym zwolennikiem i promotorem postępu gospodarczego, zwłasz-
cza w dziedzinie rolnictwa, był król Stanisław August Poniatowski. Jeszcze w drugiej 
połowie XVIII wieku wiadomości przekazywane rolnikom za pośrednictwem różnych 
opracowań książkowych i czasopism cechował skrajny praktycyzm. Publikowano 
głównie lub wyłącznie te informacje i wiedzę, które mogły być potrzebne rolnikowi. 
Do doświadczeń i osiągnięć lepiej rozwiniętego rolnictwa zachodniego odnoszono się 
z dużą rezerwą, uważając, że dotyczą one innych warunków przyrodniczych (i tu raczej 
można przyznać im rację). Komisja Edukacji Narodowej proponowała wprowadzenie 
nauczania rolnictwa we wszystkich typach szkół, począwszy od szkoły parafialnej, 
a skończywszy na szkole głównej, co miało stanowić fundament postępu i pozytywnych 
przemian na wsi. Zamierzenia te jednak nie zostały zrealizowane, a naukę rolnictwa 
wprowadzono jedynie do szkół średnich (później do wyższych). Po rozbiorach Polski 
kształcenie i szerzenie oświaty rolniczej na wiele lat zeszło na dalszy plan, a wyjątkiem 
pod tym względem był zabór pruski, w którym najszybciej wprowadzono reformy rolne 
i postęp technologiczny (Inglot, 1973). 

Materiał i metody 

Opracowanie ma charakter przeglądowy, wielowątkowy, i w ogólnym założeniu doty-
czy rozwoju nauk rolniczo-ekonomicznych w środowisku akademickim Krakowa. 
Główną część pracy stanowi prezentacja ludzi, którzy tworzyli i rozwijali naukę 
o gospodarce, tj. ekonomikę rolnictwa, ekonomię i nauki pokrewne, pod koniec XIX 
stulecia, a także w XX wieku oraz w pierwszej dekadzie wieku XXI. Były lub są to 
osoby pracujące w strukturach naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, która w kolejnych etapach reform i przemian 
formalnych przemianowana została na Akademię Rolniczą, a następnie na Uniwersytet 
Rolniczy. Tłem prowadzonych rozważań jest zmieniający się obraz polskiej nauki 
i szkolnictwa wyższego, na który składa się ich funkcjonowanie w okresie zaborów, po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w czasie drugiej wojny światowej i w okre-
sie powojennym (po 1945 r.). W tym ostatnim przedziale czasowym wyraźnie wyod-
rębnia się okres istnienia państwa o ustroju komunistycznym (lub socjalistycznym, 
w pewnym okresie dążącym do standardów komunizmu) oraz okres demokratyzacji 
życia społeczno-gospodarczego i kształtowania się gospodarki rynkowej po roku 
1989. Uwagę skupiono przede wszystkim na osobach już nieżyjących, lecz ważnych 
dla nauk ekonomiczno-rolniczych w Krakowie. Nie koncentrowano się na współcześ-
nie żyjących, uznając, że osoby te z reguły nadal pracują, nauczają i rozwijają naukę 
(będąc na emeryturze, zwykle także nie porzucają pracy). Stąd też nie powinny i nie 
mogą jeszcze być bezstronnie oceniane, tym bardziej że dalsza praca z pewnością 
powiększy ich dorobek naukowy. 
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Omawiając ważne dla nauki postacie, zwykle samodzielnych pracowników nauko-
wych, przyjęto następujące założenia upraszczające: rolnictwo to gospodarka; gospo-
darka to ekonomia; kształcenie (i badanie) realizowane w obrębie rolnictwa to głównie 
kształcenie organizatorów, zarządzających rolnictwem i zarządzających gospodar-
stwem rolnym, a więc ekonomistów i menedżerów. Prezentując ważne postacie życia 
naukowego – nauczycieli akademickich, którzy z założenia parają się także pracą 
naukową – przyjęto podział na trzy, zapewne zazębiające się, grupy: 1) ekonomistów 
rolników, skupionych głównie w katedrach ekonomiki rolnictwa; 2) ekonomistów 
pracujących w katedrach ekonomii i samodzielnych pracowników naukowych identyfi-
kowanych z naukami społeczno-ekonomicznymi; 3) pracowników naukowych zajmu-
jących się doradztwem. Podział ten, oparty o struktury formalne, jest nieostry nie tylko 
z racji wykształcenia wymienionych osób i rodzaju prowadzonych przez nie badań, ale 
także z powodu częstego przechodzenia tych pracowników wewnątrz zmieniającej się 
struktury katedr i zakładów w uczelni. 

W opracowaniu wykorzystano metody adekwatne do analiz społeczno-ekonomicz-
nych oraz metodę monograficzną. 

Początki kształcenia rolniczo-ekonomicznego w Polsce 

Kształcenie szkolne i akademickie w zakresie rolnictwa początkowo miało charak-
ter kształcenia na rzecz gospodarki, obejmując przekazywanie wiedzy i umiejętności 
praktycznych służących poprawie gospodarowania i produkcyjności. Pochodną tych 
działań było usprawnienie organizacji produkcji, zarządzania procesami produk-
cyjnymi i majątkiem rolnym, jak również efektywne wykorzystanie pracowników 
i narzędzi, a później także maszyn rolniczych. Tak więc historia kształcenia zawodo-
wego rolników (czy hodowców zwierząt) to niejako także historia kształcenia warun-
kowanego potrzebami ekonomicznymi i podporządkowanego ekonomice produkcji. 
Czytając prace dotyczące wieku XVIII czy XIX, można zauważyć, że profesorowie 
rolnictwa z  reguły byli bardzo interdyscyplinarni, podejmowali próby nauczania 
racjonalnych zachowań w sferze produkcji, dysponowania majątkiem, a więc można 
by ich zaliczyć do ekonomistów rolnych. W okresie pracy Komisji Edukacji Narodowej 
zrodziła się inicjatywa reformy Akademii Krakowskiej (w 1780 r.), jednakże później-
sze zaszłości, w tym rozbiory Polski, odsunęły realizację tych zamierzeń niemal na 
30 lat. Pierwsza Katedra Rolnictwa powołana w Akademii Krakowskiej w 1806 r. dzia-
łała tylko przez trzy lata. Z lepszym skutkiem urzeczywistniono pomysł zorganizo-
wania studiów rolniczych na Uniwersytecie Wileńskim, powołując w 1803 r. Katedrę 
Gospodarstwa Wiejskiego, która swą działalność prowadziła w latach 1819–1833. 
Próby utworzenia odrębnego wydziału rolnego i leśnego na politechnice oraz utrzy-
mania wyższej szkoły rolniczej na Wileńszczyźnie zakończyły się niepowodzeniem. 
Od 1820 r. zaczął działać w Marymoncie pod Warszawą Instytut Agronomiczny, 
w  którym od 1840 r. prowadzono kształcenie na Wydziale Rolniczym i Leśnym. Po 
licznych reformach i zmianach nazwy instytut ten został przeniesiony do utworzo-
nego w Puławach Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego (później zrusyfi-
kowanego i funkcjonującego jako uczelnia rosyjska). W Warszawie od 1906 r. przy 
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Towarzystwie Kursów Naukowych istniał Wydział Rolniczy przekształcony następnie 
w Wyższą Szkołę Rolniczą, a  od 1920 r. w Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 
(SGGW). Poza Krakowem i Warszawą kształcenie rolnicze na przełomie XIX i XX wieku 
prowadzono w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach (od 1901 r. przemianowanej na 
Akademię Rolniczą) oraz przez osiem lat w Wyższej Szkole Rolniczej im. H. Żabikowej 
pod Poznaniem (Księga Jubileuszowa..., 2003). 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przystąpiono do restytucji i rozbu-
dowy kształcenia rolniczego na poziomie akademickim. Odbywało się ono w SGGW 
w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Studium Rolniczym przekształconym 
następnie w Wydział Rolniczy, oraz w Akademii Rolniczej w Dublanach (włączonej 
później do Politechniki Lwowskiej). Podtrzymano także tradycje kształcenia rolni-
czego w Poznaniu, tworząc na Uniwersytecie Poznańskim Wydział Rolniczo-Leśny. 
W Wilnie, nieco później, bo w 1923 r., powołano Studium Rolnicze, przekształcone 
w 1938 r. w Wydział Rolny. W 1919 r. powstała w Bydgoszczy Akademia Rolnicza prze-
kształcona następnie w Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego, którą później prze-
niesiono do Cieszyna. Miała ona status szkoły półwyższej, podobnie jak Główna Szkoła 
Gospodarcza Żeńska w Snopkowie pod Lwowem oraz Państwowa Szkoła Ogrodnicza 
w Poznaniu (Jurkowska, Komornicki, Kosiek, 1975). 

Powracając do studiów rolniczych – czy też rolniczo-ekonomicznych, gdyż zawsze 
studia te łączyły nauki przyrodnicze, technologię i organizację produkcji oraz ekono-
mikę – należy przypomnieć, że Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego 
powstał na bazie Studium Rolniczego na Wydziale Filozoficznym. Studium to funk-
cjonowało na UJ w latach 1890–1923 i, jak wspomina J. Fierich (1934), utrzymywało 
wysoki poziom naukowy. W 1901 r. przy ul. Żabiej (obecnie ul.  Mickiewicza  21) 
zbudowano budynek Studium Rolniczego (Collegium Agronomicum), który w krót-
kim czasie okazał się zbyt mały. W kolejnych latach powiększono bazę materialną 
niezbędną do kształcenia studentów. W 1904 r. zorganizowano ogród warzywny na 
Prądniku Czerwonym, a w 1912 r. Studium wzbogaciło się o zakład doświadczalny 
w Mydlnikach. Władze Uniwersytetu doceniły te prorozwojowe przedsięwzięcia, dając 
im wyraz w powołaniu z dniem 18 lipca 1923 r. piątego wydziału UJ, tj. Wydziału 
Rolniczego. W 1924 r. pod kierunkiem prof. S. Surzyckiego zorganizowano Wyższy 
Naukowy Kurs Spółdzielczy – jako pierwszą szkołę tego typu w Europie. W okresie 
wielkiego kryzysu gospodarczego (1934 r.) Wydziałowi Rolniczemu groziła likwida-
cja, zrezygnowano jednak z tego zamiaru ze względu na dorobek naukowy Wydziału 
i dobre wyniki w zakresie kształcenia (Jurkowska i in., 1975). 

Po drugiej wojnie światowej szybko przystąpiono do odbudowy studiów akademic-
kich w Polsce. Już w 1944 r. w Lublinie utworzono Wydział Rolniczy i Weterynaryjny 
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Rok później (1945) w Krakowie reakty-
wowano Wydział Rolniczy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolejno przywrócono 
studia rolnicze w Warszawie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz 
w  Poznaniu na Uniwersytecie Poznańskim. W 1945 r. utworzono w Łodzi Wyższą 
Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego, a w Cieszynie wznowiła działalność Wyższa Szkoła 
Gospodarstwa Wiejskiego. Także zaraz po wyzwoleniu, w 1945 r., we Wrocławiu (na 
Politechnice i Uniwersytecie Wrocławskim) powołano Wydział Rolniczy i Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej. 
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Wymienione uczelnie (i wydziały) stanowiły ogniwa wyjściowe do tworzenia 
w kolejnych latach samodzielnych uczelni rolniczych i rozbudowy studiów o nowe 
wydziały. W 1950 r. zlikwidowano uczelnie rolnicze w Łodzi i Cieszynie oraz powo-
łano Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie. W następnym roku utworzono Wyższą 
Szkołę Rolniczą w Poznaniu i we Wrocławiu. W Krakowie w 1953 r. powstała Wyższa 
Szkoła Rolnicza z  wydziałami: Rolniczym, Leśnym i Zootechnicznym. W Lublinie 
samodzielną Wyższą Szkołę Rolniczą utworzono w 1955 r., a w tym samym roku taką 
szkołę powołano także w Szczecinie. Proces rozwoju studiów rolniczych w okresie 
powojennym zamyka powołanie studiów rolniczych na uczelniach wieloprofilowych 
w Bydgoszczy i Siedlcach oraz utworzenie filii niektórych uczelni m.in. w Rzeszowie 
(AR w Krakowie) i Zamościu (AR w Lublinie). 

Po latach burzliwego rozwoju kadry i wzrostu liczby studentów następowało od roku 
2000 powolne, a później (zwłaszcza po 2010 r.) coraz szybsze kurczenie się bazy rekru-
tacyjnej i liczby przyjmowanych studentów, zwłaszcza na studiach niestacjonarnych. 
Uczelnie rolnicze poszukiwały również dla siebie nowego miejsca w strukturach nauki 
w kraju (i na rynku). Szkoły rolnicze się łączyły, np. AR w Szczecinie z Politechniką 
w Szczecinie, lub wchodziły w nowo powstające struktury, np. w Olsztynie utworzono 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w którym trzon założycielski stanowił Uniwersytet 
Rolniczo-Technologiczny. Dalsze kurczenie się bazy rekrutacyjnej uczelni, wywołane 
niżem demograficznym, i pojawiające się relatywne nadwyżki kadry naukowej mogą 
dać środowisku naukowemu asumpt do dalszych zmian strukturalnych w szkołach 
akademickich o profilu rolniczym. 

Ekonomiści rolnictwa z krakowskiego środowiska 
akademickiego – przegląd chronologiczny 

Początki nauk ekonomiczno-rolniczych w Krakowie wiążą się z Uniwersytetem Ja gie l-
lońskim, na którym w 1890 r. utworzono studia rolnicze. Środowisko rolników ekono-
mistów skupiało się jednak nie tylko przy powstających w uczelni katedrach, ale do 
pewnego czasu głównie w różnych towarzystwach zainteresowań naukowych czy 
stowarzyszeniach rolniczych. To z nich najczęściej wywodzili się światli ziemianie 
(rzadziej mieszczanie) mający praktyczną i naukową, często zweryfikowaną poprzez 
staż, zagraniczną wiedzę o gospodarce rolniczej. Prezentację postaci ekonomistów 
rolnych w Krakowie najczęściej otwiera prof. Stefan Surzycki. W tym artykule jednak 
cofniemy się nieco, wspominając profesorów, którzy w ostatniej dekadzie XIX wieku 
wykładali w tym mieście przedmioty rolnicze i ekonomiczne. 

Profesor Stefan Moszczeński (1871–1944) wśród ekonomistów jednomyślnie 
kojarzony jest z ośrodkiem warszawskim, jednakże łączyły go także więzi nauko-
 we z  Krakowem. Jak w krótkim biogramie podaje A. Żabko-Potopowicz (1973), 
S. Moszczeński został powołany na katedrę rolnictwa po śmierci prof. Czarnowskiego. 
W 1908 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie wykładał „naukę zarządu”, zapewne podob-
nie jak wcześniej w Krakowie, lecz owo wcześniejsze zatrudnienie potomni potrakto-
wali jako raczej incydentalne. 

m.in
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Pierwszym profesorem nauk ekonomicznych w nowo utworzonym Studium 
Rolniczym przy Wydziale Filozoficznym UJ był Władysław Lubomęski (1841–1907), 
wcześniej zatrudniony w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach. Po przejściu do 
Krakowa, do Katedry Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego, otrzymał w 1892 r. nomina-
cję na profesora. Jego zainteresowania naukowe były rozległe i obejmowały produkcję 
roślinną, organizację gospodarstw i ekonomikę rolnictwa. Dużą uwagę zwracał na 
kształcenie praktyczne, zajmował się również upowszechnianiem wiedzy i nowości 
technologicznych wśród włościan. Był człowiekiem wytrwałej pracy i wielkiej sumien-
ności, a jednocześnie bardzo skromnym. 

Bezpośrednim następcą prof. W. Lubomęskiego w nauczaniu przedmiotów ekono-
miczno-rolniczych był prof. Stefan Surzycki (1864–1936). To wielka postać w nauce, ale 
także patriota walczący o odzyskanie niepodległości Polski i ponoszący z tego tytułu 
osobiste koszty, w tym relegowanie z kolejnych uczelni; nie mógł ukończyć studiów 
na ziemiach polskich. Wyjechał stąd do Halle, a następnie do Lipska (w Niemczech). 
Do Studium Rolniczego w UJ przyszedł ze średniej szkoły rolniczej w Czernichowie 
(pod Krakowem). W 1909 r. objął Katedrę Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego (później 
Katedrę Ekonomiki Rolniczej). Rozbudował studia rolnicze z trzech do czterech lat 
kształcenia i znacznie zwiększył udział nauk ekonomicznych. W 1923 r. doprowadził 
do usamodzielnienia się Wydziału Rolniczego, tworząc na nim specjalność ekono-
miczno-spółdzielczą. Jego pasją życiową było agronomia społeczna, ale także ruch 
spółdzielczy jako dźwignia drobnego rolnictwa. Był wybitnym znawcą i twórcą ówczes-
nej ekonomiki rolnictwa. 

Profesor Stefan Schmidt (1889–1977) zastąpił w 1929 r. w prowadzeniu wykładów 
i ćwiczeń prof. S. Surzyckiego. Profesor S. Schmidt był bardzo dobrze wykształconym 
naukowcem – można by go zapewne nazwać naukowcem nowego pokolenia. Studia 
rozpoczął na Wydziale Filozoficznym UJ, a następnie wyjechał do Halle, gdzie naukę 
kontynuował na kierunku rolniczo-ekonomicznym; tam też uzyskał stopień doktora 
(Profesorowie…, 2003; 2013). Znał biegle wiele języków, a umiejętność tę wykorzysty-
wał zarówno do poznawania światowej literatury naukowej, jak i do studiowania nie 
tylko europejskiego, ale także światowego rolnictwa poprzez praktyki zawodowe i staże 
naukowe. Po uzyskaniu habilitacji na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ wyjechał 
na staż naukowy do USA (w ramach stypendium Fundacji Rockefellera), a następnie 
do Danii. W 1933 r. objął na UJ kierownictwo Katedry Ekonomii Rolniczej. Wykładał 
statystykę matematyczną, ekonomię polityczną, politykę gospodarczą, politykę rolną, 
jak również taksację, kalkulację i ekonomikę rolnictwa. Zwabiony przez Niemców na 
UJ na wykład (6.XI.1939), został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen, z którego udało mu się powrócić. W czasie wojny działał w konspi-
racji. Od 1947 r. profesor S. Schmidt pełnił funkcję dziekana Wydziału Rolniczego UJ 
i organizatora wydziału. Pomimo swej ogromnej wiedzy, dorobku naukowego i zasług, 
od 1950 r. ze względów stricte politycznych (okres stalinizmu) został na trzy lata odsu-
nięty od pracy naukowej. Powrócił do niej w 1953 r., zatrudniony w Katedrze Statystyki 
Matematycznej nowo utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej. Odszedł na emeryturę 
w 1960 r., ale jeszcze przez wiele lat odwiedzał pracowników, interesował się życiem 
naukowym katedry i uczelni. Był naukowcem wybitnym, oddanym nauce, o bogatym 
dorobku naukowym, wnoszącym wkład w naukę europejską i światową. Spychany 
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przez politykę „na boczny tor”, był wzorową postacią prawdziwego naukowca, z wielką 
godnością realizującego swą misję. 

Następcą i zastępcą prof. S. Schmidta został ówczesny magister, a po latach profe-
sor, Tadeusz Rychlik (1922–1993). Mianowano go zastępcą profesora i kierownikiem 
Katedry Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych, utworzonej na UJ w miejsce Katedry 
Ekonomii Rolnej (do 1953 r.). Profesor T. Rychlik w czasie okupacji był aktywnym 
uczestnikiem ruchu oporu i więźniem obozów w Oświęcimiu i Mauthausen. Jego przy-
jazd do Krakowa i objęcie kierownictwa Katedry w zastępstwie naukowca o  wielkim 
dorobku i nieugiętej postawie politycznej przez lata traktowano (aczkolwiek zakuli-
sowo) jako zachowanie niegodne akademika. Po latach, gdy wygasły emocje, a uczest-
nicy tych zdarzeń w większości już nie żyją, oceny te stały się bardziej wyważone. Gdy 
nastąpiła odwilż polityczna w 1956 r., T. Rychlik został przeniesiony do Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe i uzyskał tytuł 
naukowy profesora nauk ekonomicznych. Lata, które profesor spędził w Krakowie jako 
młody człowiek i pracownik naukowy, pozostawiły na nim trwały ślad. Znał ludzi na 
uczelni, pytał o ich losy, interesował się życiem krakowskiego środowiska akademic-
kiego. Do młodych pracowników naukowych z Akademii Rolniczej w Krakowie (znam 
to z autopsji) odnosił się z dużą sympatią, a nawet ich wspierał. W Warszawie był 
ceniony za swój dorobek i dużą aktywność naukową i organizacyjną; do czasu przejścia 
na emeryturę pełnił różne funkcje, w tym dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji 
Gospodarstw Rolnych. 

W 1950 r. Katedrę Ekonomii Rolniczej (na UJ) podzielono na dwie jednostki: 
Katedrę Polityki Agrarnej i Katedrę Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych. Katedrą 
Polityki Agrarnej, niejako równolegle z T. Rychlikiem w tzw. Zespole Ekonomiki Rolnej, 
kierował prof. Józef Kubica (1906–1991) – doktorant i wieloletni współpracownik prof. 
S. Schmidta. Profesor J. Kubica to postać bardzo ważna dla historii uczelni, Wydziału 
Rolniczego i nauk ekonomicznych. Studia wyższe ukończył na Wydziale Rolniczym UJ. 
Przed II wojną światową pracował w górskiej stacji doświadczalnej, a następnie w Izbie 
Rolniczej oraz jako wolontariusz w Katedrze Ekonomii Rolnej (u prof. S. Schmidta). 
Jego następca prof. E. Otoliński opisał go jako człowieka o wyjątkowej osobowości, 
wielkiej energii i pasji (Profesorowie…, 2003; 2013). Profesor J. Kubica był dziekanem 
Wydziału Rolniczego na UJ, a po powstaniu WSR w Krakowie był jej pierwszym rekto-
rem (w latach 1953–1962). Tworzył i rozwijał bardzo słabą wcześniej bazę materialną, 
ale i kadrową uczelni. Nadbudował piętro w głównym budynku WSR – Collegium 
Godlewskiego, budował Gmach Jubileuszowy, przejął i zagospodarował trzy gospodar-
stwa rolne (w Okocimiu, Ostrowie Szlacheckim i Prusach), tworząc Rolnicze Zakłady 
Doświadczalne. Z racji pełnionych ważnych funkcji na uczelni nieco mniej czasu 
poświęcał dydaktyce. Nauczał głównie ekonomiki rolnictwa, ponadto organizował tere-
nowe wyjazdy studyjne i ćwiczenia. Profesor E. Otoliński, w podsumowującej biografii, 
zaliczył prof. J. Kubicę do grona najwybitniejszych polskich ekonomistów rolnictwa, 
łączącego w sobie autorytet naukowca, wychowawcy i dydaktyka (Profesorowie…, 
2003; 2013). 

Docent Jan Pociej (1916–2006), który bez wątpienia powinien być tu przywo-
łany jako profesor (do czego odniosę się nieco później), był absolwentem Wydziału 
Rolniczego UJ. Zaraz po wojnie w 1945 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomiki Rolnej 



Wiesław Musiał48

PDGR – PSAH

u prof. S. Schmidta. Po przeniesieniu jego przełożonego i mentora w wymuszony stan 
spoczynku został odsunięty od pracy w szkolnictwie wyższym. Powrócił do niej dopiero 
w 1956 r., tj. wkrótce po powołaniu WSR, do nowo utworzonej Katedry Statystyki 
Matematycznej kierowanej przez prof. S. Schmidta, którego zastąpił w 1960 r. Docent 
J. Pociej prowadził zajęcia ze statystyki matematycznej i powstającej wówczas infor-
matyki (elektronicznej techniki obliczeniowej). Jego dorobek naukowy upoważniał go 
do uzyskania tytułu profesora i taki wniosek naukowy został w 1977 r. wysłany do 
ministerstwa i tam przyjęty. Z nieznanych powodów, co zapewne oznaczało wówczas 
przyczyny polityczne, wniosek ostatecznie oddalono i odesłano do uczelni. Profesora 
J. Pocieja życie zmusiło do wykonywania różnych zawodów, stąd w różnych okresach 
burzliwych przemian w kraju był m.in. magazynierem majątku w Rogowie, organi-
stą, referendarzem, żołnierzem, urzędnikiem. Przez długie lata pracy w szkolnictwie 
wyższym naukowo zajmował się ekonomiką i organizacją rolnictwa oraz zastosowa-
niem metod statystyczno-matematycznych i ekonometrii w rolnictwie. Bardzo dużo 
czasu poświęcał pracy dydaktycznej, wykładając głównie statystykę matematyczną na 
kilku wydziałach i co semestr egzaminując ustnie co najmniej kilkuset studentów. Był 
człowiekiem dużego formatu, zdyscyplinowanym, rzeczowym, zdystansowanym do 
bieżącej polityki, wchodzącym w spory, ale tyko naukowe. 

Po kilkuletnim wakacie katedrę przejął prof. Karol Kukuła (ur. w 1948 r.), który 
przeszedł do Akademii Rolniczej (w 1992 r.) z Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
i  w  kolejnych latach znacząco wzmocnił naukowo i rozwinął katedrę. W kolejnych 
latach pracujący w tej katedrze dr hab. Jacek Strojny (ur. w 1960 r.) oraz dr hab. Jadwiga 
Bożek (ur. w 1953 r.) uzyskali habilitację w SGGW w Warszawie. 

Niemal w tym samym czasie co prof. J. Kubica i prof. J. Pociej nauki ekonomiczne 
wykładali i rozwijali w Krakowie czterej inni samodzielni pracownicy naukowi: prof. 
Kazimierz Zabierowski, prof. Marian Koziej, doc. Bolesław Król i prof. Stanisław 
Martyna. 

Profesor Kazimierz Zabierowski (1926–1989) był absolwentem Wydziału Rol niczego 
UJ. Pracę doktorską wykonał w WSR pod kierunkiem prof. J. Kubicy, habilitował 
się w  zakresie ekonomiki rolnictwa. Od 1952 r. był związany naukowo z naukami 
ekonomiczno-rolniczymi, najpierw na UJ, m.in. w Katedrze Ekonomiki i Organizacji 
Rolnictwa, a od 1953 r. w WSR (do 1965 r.). W późniejszym okresie pracował w Zakładzie 
Gospodarki Górskiej PAN oraz na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego WSR, 
filia w Rzeszowie. Naukowo zajmował się problematyką rejonizacji produkcji, rolnic-
twem obszarów górskich i problematyką ochrony przyrody. 

Profesor Marian Koziej (1932–2011), nieco młodszy od prof. J. Kubicy, był jego 
współpracownikiem naukowym. Ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie, a doktoryzował się i habilitował w WSR w Krakowie, w której 
to uczelni przez kilka kolejnych lat pracował w Katedrze Ekonomiki i Organizacji 
Rolnictwa. W 1976 r. podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, w której 
przez 24  lata kierował Zakładem Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Dwukrotnie 
pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a następnie prorek-
tora. Jego zainteresowania naukowe skupiały się głównie na problematyce rozwoju 
regionów, w tym zagadnieniach rolnictwa i gospodarowania na obszarach górzystych. 
Przez wiele lat utrzymywał dobre kontakty z krakowską WSR – AR w Krakowie. 

m.in
m.in
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Docent Bolesław Król (1929–1978) także był współpracownikiem naukowym prof. 
J. Kubicy i prof. K. Zabierowskiego. Był absolwentem Wydziału Rolniczego UJ, a następ-
nie WSR w Krakowie. Doktoryzował się pod kierunkiem prof. J. Kubicy, który zaofero-
wał mu asystenturę. W latach 1966–1968 pełnił obowiązki kierownika Katedry Polityki 
Agrarnej na Wydziale Rolniczym. Przeniesiony na Wydział Melioracji Wodnych, 
Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych, kierował różnymi strukturami naukowymi tego 
wydziału. W pracy naukowej początkowo zajmował się rachunkowością rolniczą, 
a następnie organizacją indywidualnych gospodarstw rolnych, urządzaniem obszarów 
wiejskich oraz problematyką racjonalnego wykorzystania i ochrony ziemi. 

Profesor Stanisław Martyna (1921–2013) to absolwent Wydziału Rolniczego UJ, 
doktorant prof. J. Kubicy. Po ukończeniu w 1949 r. studiów rozpoczął pracę na Wydziale 
Rolniczym UJ, a później pracował w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa WSR (do 1966 r.). 
Następnie przeszedł do Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, nowo utworzonego na 
Wydziale Rolniczym. W latach 1970–1974 był wicedyrektorem Instytutu Ekonomiki 
i Organizacji Rolnictwa. W 1975 r. przeszedł na Wydział Ogrodniczy, w którego struk-
turach pełnił funkcję kierownika. Jego zainteresowania naukowe ewoluowały w czasie; 
we wczesnym okresie pracy naukowej zajmował się produkcją zwierzęcą, następnie 
efektywnością mechanizacji pracy, a najdłużej i najowocniej ekonomiką produkcji 
ogrodniczej. Poza zajęciami dla studentów prowadził także wiele wykładów dla przed-
stawicieli praktyki gospodarczej i członków stowarzyszeń ogrodniczych. 

Po profesorze J. Kubicy, który przeszedł na emeryturę w 1976 r., dyrektorem 
Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa został doc. Józef Martyna, choć za natu-
ralnego kandydata na to stanowisko uważano doc. Eugeniusza Otolińskiego, który był 
starszy od doc. J. Martyny o dwa lata i wcześniej się habilitował. Można przypuszczać, 
że taka była wola omnipotentnego wówczas prof. J. Kubicy. 

Docent Józef Martyna (1934–1982) należał do tych naukowców, którzy kształcenie 
rolnicze rozpoczynali w nowo powstałej Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Był absol-
wentem Wydziału Rolniczego. Doktoryzował się w 1969 r. pod kierunkiem prof. J. Kubicy. 
Naukowo zajmował się problematyką racjonalizacji produkcji rolniczej, w szczególno-
ści specjalizacją i ekonomiką produkcji zwierzęcej. Był człowiekiem bardzo aktywnym, 
przedsiębiorczym i sprawnym organizacyjnie. Bez trudu łączył pracę naukową z dzia-
łalnością organizacyjną na uczelni i pracą polityczną. Sprawował funkcję dyrektora 
instytutu, a następnie kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, był też 
prorektorem Akademii Rolniczej. Współpracownicy pokładali w nim wielkie nadzieje na 
rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych w Krakowie, licząc także na własny rozwój przy 
tak uzdolnionym i sprawnym liderze. Profesor Ryszard Manteuffel, niekwestionowany 
wówczas autorytet w dziedzinie nauk rolniczo-ekonomicznych w Polsce, związany 
zawodowo z SGGW w Warszawie, twierdził, że doc. J. Martyna jest jednym z najzdol-
niejszych i najlepiej zapowiadających się naukowców ekonomistów rolnictwa młodego 
pokolenia. Zmarł nagle i przedwcześnie w 1982 r., pozostawiając wielu zasmuconych, 
zaniepokojonych o swą przyszłość i niespełnionych zawodowo współpracowników. 

Następcą doc. J. Martyny został prof. Eugeniusz Otoliński (1932–2013) – absolwent 
studiów ekonomiczno-rolniczych w Wyższym Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego 
w Sofii. To właśnie w Bułgarii spotkał go (niemal już absolwenta) prof. J. Kubica, prze-
bywający tam na wyjeździe naukowym, i zaprosił do pracy w katedrze ekonomicznej 
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WSR. Z katedrą tą (w różnej strukturze i pod różnymi nazwami) E. Otoliński związał 
się do końca swej pracy zawodowej i swojego życia. Doktoryzował się u prof. J. Kubicy. 
W  pracy zawodowej zajmował się głównie dużymi gospodarstwami państwowymi 
i spółdzielczymi, najpierw badając ich produktywność i rentowność, a następnie orga-
nizację i zarządzanie. Był bardzo aktywny i skuteczny w zakresie współpracy z kierow-
nictwem dużych Państwowych Gospodarstw Rolnych i w prowadzeniu badań tereno-
wych (co zapewne pozostało profesorowi po wybitnym w tym zakresie prof. J. Kubicy). 
Przez niemal 40 lat pełnił różne funkcje kierownicze w ramach struktur organizacyj-
nych jednostek ekonomicznych, przy czym przez 38 lat kierował Katedrą Ekonomiki 
i Organizacji Rolnictwa. Przez jedną kadencję był prodziekanem Wydziału Rolniczego, 
lecz oceniał tę działalność jako „stratę czasu dla pracownika naukowego”. Z  dużym 
zaangażowaniem i konsekwencją podejmował i realizował współpracę naukową zwłasz-
cza z ośrodkami naukowymi Europy Zachodniej. Dbał o to i wymagał, aby jego współ-
pracownicy wyjeżdżali na staże zagraniczne. Był bardzo ambitny naukowo, niemal 
całkowicie oddany pracy naukowej, w której szukał spełnienia, wymagający od siebie 
i od innych. Być może, lata studiów w stalinowskiej wówczas Bułgarii sprawiły, że był 
raczej zamknięty w sobie, ostrożny i nieufny. Także na emeryturze bardzo dużo czasu 
spędzał w katedrze, czytając artykuły naukowe i w miarę sił pisząc nowe opracowania, 
ciągle mając coś do powiedzenia w dziedzinie nauk ekonomiczno-rolniczych. 

W kolejnych latach z Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa utworzono dwie 
odrębne jednostki w strukturze wydziału. Za kadencji rektorskiej prof. Kazimierza 
Kosiniaka-Kamysza i z jego inicjatywy powstała koncepcja wzbogacenia studiów rolni-
czych o nowy kierunek – Agroekonomię. Propozycja ta została bardzo dobrze przy-
jęta przez młodszych pracowników nauki, w tym samodzielnego naukowo, młodego 
wówczas dr. hab. Janusza Żmiję (ur. w 1949 r.), który habilitował się na Uniwersytecie 
w Rostocku. Była ona jednak kontestowana przez starszego już i zachowawczego prof. 
E. Otolińskiego. Mimo to w 1994 r. powołano nowy Zakład Agrobiznesu stanowiący 
przeciwwagę i swoistą konkurencję dla dotychczasowej struktury, z której wyszła 
część młodych pracowników naukowych. Stanowiło to ważne, a nawet przełomowe 
wydarzenie w rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych. Wspomniany zakład został 
w 2002 r. przekształcony w Katedrę Agrobiznesu, a w 2014 r. w Instytut Ekonomiki 
i Zarządzania Przedsiębiorstwami, którym kieruje prof. Janusz Żmija. W jednostce 
pracuje (poza profesorem) trzech samodzielnych pracowników naukowych: dr hab. 
Jerzy Cieślik (ur.  w  1952  r.), dr hab. Andrzej Krasnodębski (ur. w 1956 r.), obecnie 
prodziekan ds. kierunków ekonomicznych, oraz dr hab. Marta Domagalska-Grędys 
(ur. w 1971 r.). W  międzyczasie, konkretnie w 2000 r., habilitację uzyskała także 
dr Józefa Gniewek (ur. w 1952 r.), która jednak w 2004 r. przeniosła się na Akademię 
Ekonomiczną w Krakowie. 

Od 1994 r. Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa pracowała pod kierunkiem 
prof. E. Otolińskiego w węższym składzie osobowym. W 1996 r. habilitację w SGGW 
przeprowadził dr hab. Wiktor Adamus (ur. w 1947 r.), a w roku 1999 dr hab. Wiesław 
Musiał (ur. w 1953 r.). Tak więc katedra miała trzech samodzielnych pracowników 
naukowych. Po przejściu prof. E. Otolińskiego na emeryturę w 2002 r. kierownictwo 
katedry objął dr hab. Wiesław Musiał, zaś ambitny dr hab. Wiktor Adamus w 2003 r. 
przeniósł się na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (gdzie pracuje 
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nadal). Do katedry dołączył w 2004 r. prof. Antoni Kożuch (ur. w 1939 r.), który przy-
szedł z Politechniki Białostockiej. Pracował do 2009 r., prowadząc badania głównie 
z zakresu zarządzania finansami sektora publicznego i samorządności na terenach 
wiejskich oraz zajęcia ze studentami, głównie z zarządzania. Po przejściu na emery-
turę podjął pracę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i nadal 
utrzymuje dobry kontakt z pracownikami jednostek ekonomicznych. 

Niejako drugi, autonomiczny pion nauk ekonomiczno-rolniczych tworzą profeso-
rowie prowadzący badania i dydaktykę w tzw. głównym nurcie, tj. w zakresie ekonomii. 
Na studiach rolniczych na UJ ekonomię wykładali wspominani w tym opracowaniu 
prof. W. Lubomęski i prof. S. Surzycki, a później także prof. S. Schmidt. W kolejnych 
latach na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w Wyższej Szkole Rolniczej ekono-
mię dla rolników wykładał prof. Jan Czarkowski. 

Profesor Jan Czarkowski (1910–1995) to kolejny wybitny naukowiec, który kształ-
tował środowisko naukowe i tworzył nauki ekonomiczne na UJ, a następnie w Wyższej 
Szkole Rolniczej w Krakowie. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ, 
w której to uczelni uzyskał stopień doktora i wykonał pracę habilitacyjną. Zajmował 
się zarówno nauką (pracując na licznych uczelniach), jak i praktyką (jako znawca 
bankowości i finansów – w Państwowym Banku Rolnym w Warszawie, w którym był 
doradcą). Od 1945 r. pracował naukowo na Wydziale Prawa UJ w Katedrze Ekonomii 
Politycznej, w latach 1957–1969 był również zatrudniony w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Krakowie. Profesor naukowo zajmował się przede wszystkim teorią myśli ekonomicz-
nej, pieniądzem i polityką pieniężną, ale także prognozowaniem, zagadnieniami finan-
sowania wzrostu gospodarczego i teorią holizmu. Był wybitną postacią w świecie nauk 
ekonomicznych, o bardzo dużym i cennym dorobku naukowym, utrzymywał liczne 
i efektywne kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Łączył naukę ekonomii 
z praktyką gospodarczą, pracując jako doradca lub ekspert na szczeblu krajowym. 

Po profesorze J. Czarkowskim kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej została 
doc. Helena Kozikowa (1931–1976) – absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w  Krakowie. Prace doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. J. Czarkowskiego 
obroniła na Wydziale Rolniczym WSR w Krakowie. Prowadziła badania naukowe 
w  zakresie teoretycznych podstaw produkcyjnej obsługi rolnictwa, usług w ujęciu 
instytucjonalnym, handlowej obsługi wsi, ekonomicznych uwarunkowań życia kobiet 
wiejskich i analizy procesów demograficznych. Zmarła przedwcześnie, mając wiele 
planów życiowych i naukowych. 

Następcą docent H. Kozikowej na stanowisku kierownika Katedry Ekonomii 
Politycznej został ówczesny dr hab. (obecnie profesor zwyczajny) Jan Siekierski 
(ur. w 1939 r.), który kierownictwo sprawował do przejścia na emeryturę, tj. do roku 
2009. Profesor J. Siekierski jest absolwentem Wydziału Rolniczego WSR, doktorantem 
prof. J. Czarkowskiego. Obecnie nadal ma silny związek z Uniwersytetem Rolniczym 
i macierzystym zakładem, zwłaszcza poprzez prowadzenie seminariów z ekonomii dla 
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych1. 

1 Zgodnie z założeniami metodycznymi opracowania, informacje dotyczące profesorów żyją-
cych lub (i) uczestniczących nadal w życiu naukowym i dydaktyce – podane w celu zachowania 
chronologii wydarzeń – mają tylko charakter skrótowy. 



Wiesław Musiał52

PDGR – PSAH

Po przejściu prof. J. Siekierskiego na emeryturę jego następcą w katedrze został 
prof. Andrzej Radwan (1944–2013). Będąc absolwentem Wydziału Leśnego WSR, zmie-
nił sferę zainteresowań naukowych na zagadnienia ekonomiczne. Pracę doktorską 
dotyczącą usług w rolnictwie wykonał pod kierunkiem prof. F. Kolbusza. Habilitował 
się w  zakresie nauk rolniczych, a tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał 
w 2012 r. Naukowo zajmował się problematyką usług, zwłaszcza na wsi i w rolnictwie, 
badał przemiany strukturalne na obszarach wiejskich oraz rodzinne gospodarstwa 
rolne. Z racji ukończonych studiów i profilu uprawianej dydaktyki prowadził także bada-
nia w dziedzinie ekonomiki gospodarki leśnej, wielofunkcyjnego i trwałego rozwoju 
lasów oraz stanu i jakości środowiska. Od 2009 r. był kierownikiem Zakładu Ekonomii 
i Polityki Gospodarczej w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym. Pełnił także funkcję 
wiceprezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Odbył liczne staże naukowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne. 
Był bardzo dobrym nauczycielem akademickim, człowiekiem solidnym i pryncypial-
nym. Ciągle niespełniony w nauce, uważający, że można zrobić więcej i lepiej, podej-
mował nowe wyzwania naukowe, być może nawet ponad siły. Ciężka, nieuleczalna 
choroba zbyt szybko zakończyła jego życie. Wówczas już habilitował się dr hab. Łukasz 
Popławski (ur. w 1972 r.) i jemu powierzono kierownictwo Zakładu Ekonomii i Polityki 
Gospodarczej. Wkrótce jednak (2014 r.), będąc już profesorem UR, odszedł z uczelni, by 
zatrudnić się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z powodu braku we wspo-
mnianym zakładzie samodzielnej kadry naukowej jednostką tą przejściowo zarządza 
dr Jakub Piecuch. 

Trzeci pion nauk ekonomiczno-rolniczych, o wyraźnym profilu społecznym, 
tworzyły zmieniające się w czasie jednostki organizacyjne nazwane społeczno-ekono-
micznymi. Tu także przypisanie do nich poszczególnych samodzielnych pracowników 
naukowych sprawia wiele trudności, gdyż część z tych osób przez długi czas praco-
wała w jednostkach stricte ekonomicznych, aby następnie przejść do katedr (zakła-
dów) czy instytutu społeczno-ekonomicznego jako ich pracownicy lub kierownicy. 
W sektorze nauk ekonomiczno-rolniczych pierwszym profesorem podejmującym tę 
wielowątkową problematykę był – wcześniej już wspominany jako ekonomista rolny 
– prof. Stefan Surzycki. Był on współpracownikiem takich luminarzy życia naukowego 
i społecznego, jak prof. Franciszek Bujak, prof. Leon Marchlewski, prof. Stanisław 
Wojciechowski czy Franciszek Stefczyk. Z racji zainteresowań i kontaktów zawo-
dowych bliskie mu były problemy polityki rolnej, w tym rozwój ruchu społecznego 
i kółek rolniczych na wsi, którego był gorącym orędownikiem. Nie wykładał jednak 
oddzielnych przedmiotów z zakresu wiedzy społeczno-ekonomicznej.

Problematyka społeczno-ekonomiczna przewijała się także w publikacjach, a zwłasz-
cza w wykładach, wcześniej wspomnianego ekonomisty prof. Stefana Schmidta, który 
już w trakcie okupacji, a następnie tuż po II wojnie światowej podejmował problema-
tykę zagospodarowania Ziem Zachodnich. 

Niewątpliwie bardzo ważną postacią w naukach społeczno-ekonomicznych był 
prof. Franciszek Kolbusz (1929–2015), absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego UJ, 
doktor nauk ekonomicznych. Doktoryzował się w 1956 r. w Moskwie, a habilitował 
w WSR w Krakowie. Pracował najpierw w Katedrze Polityki Agrarnej UJ, a po uzyska-
niu doktoratu – w WSR w Krakowie, z którą związał się do 1982 r. W latach 1968– 
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–1972 kierował Katedrą Polityki Agrarnej WSR, a w latach 1978–1982 był dyrektorem 
Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych AR w Krakowie. Później pracował w Instytucie 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz w Katedrze Polityki Agrarnej i Spółdzielczości AE 
w Krakowie. Jego główne zainteresowania naukowe obejmowały ekonomikę rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej, ale z czasem ciężar tych zainteresowań przeniósł się na 
politykę rolną, rynki rolne, spółdzielczość i socjologię wsi. Był człowiekiem wielkiej 
energii i aktywności, udzielał się lub pełnił ważne funkcje w krajowej bankowości 
spółdzielczej (BGŻ), Komisji Planowania Rady Ministrów i w związkach spółdziel-
czych. Był profesorem wysoko cenionym, uznanym i rozpoznawalnym w środowiskach 
naukowych, administracji i spółdzielczości całego kraju, wykładowcą i ekspertem 
mającym wyważone, stanowcze i oryginalne podejście do oceny zmiennej w czasie 
sytuacji ekonomicznej wsi oraz rolnictwa i jego otoczenia.

Kolejna znacząca postać na polu nauk społeczno-ekonomicznych to prof. Stanisław 
Moskal (ur. w 1935 r.), absolwent Wydziału Rolniczego WSR oraz Wydziału Filozoficzno- 
-Historycznego UJ (mgr socjologii). Przez wiele lat pracował naukowo i dydaktycznie 
w Afryce, przebywając na kontrakcie w Algierii. Od chwili powołania Zakładu Socjologii 
i Rozwoju Wsi, tj. od 1994 r., był jego kierownikiem (do 2004 r.). Skupiony na nauce, 
o bardzo solidnym metodycznie warsztacie naukowym, raczej unikał popularności 
niemającej bezpośredniego odniesienia do nauki. 

Niejako równolegle z profesorem S. Moskalem naukami społeczno-ekonomicz-
nymi na Wydziale Rolniczym zajmował się doc. Zenon Żiżka (1930–2007), absolwent 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Był doktorantem prof. J. Czarkowskiego, 
pracę doktorską obronił na Wydziale Rolniczym WSR. Od 1954 r. do przejścia na 
emeryturę w  1995  r. pracował w różnych strukturach organizacyjnych WSR i AR 
w Krakowie. W latach 1969–1971 był kierownikiem Studium Nauk Politycznych WSR 
oraz prodziekanem Wydziału Rolniczego. W kolejnych latach pełnił funkcje wicedyrek-
tora Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych i kierownika Zakładu Nauk Politycznych. 
W 1973 r. powołano go na organizatora i pierwszego dziekana Zamiejscowego Wydziału 
Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie. W 1982 r. został kierownikiem Zakładu Nauk 
Politycznych i Filozofii Przyrody. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na 
problematyce demograficznej i społecznej regionów uprzemysławianych, teorii renty 
gruntowej (praca habilitacyjna) oraz tendencjach rozwojowych polskiego rolnictwa. 
Wykazywał dużą aktywność w zakresie prowadzenia kursów, szkoleń i wykładów poza 
uczelnią. 

Osobą wartą pamięci środowiska społeczno-ekonomicznego jest dr hab. Andrzej 
Kotala (1947–2012), absolwent Wydziału Rolniczego WSR, doktorant prof. F. Kolbusza. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. na Wydziale Ekonomii AE 
w Krakowie. Całe swoje życie zawodowe związał kolejno z WSR, AR i Uniwersytetem 
Rolniczym. Pracę rozpoczął w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych, przekształ-
canym kolejno w Zakład Problemów Społeczno-Ekonomicznych oraz w Katedrę 
Społeczno-Ekonomicznych Problemów Wsi (na Wydziale Techniki i Energetyki 
Rolnictwa). Następnie przeszedł do Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, a od 
2001 r. do Katedry Socjologii i Rozwoju Wsi, której w latach 2004–2009 był kierowni-
kiem (po prof. S. Moskalu). W latach 2002–2005 pełnił funkcję prodziekana, w którą 
to pracę bardzo się angażował i w której się samorealizował. Jego zainteresowania 
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naukowe dotyczyły głównie ekonomiki rolnictwa, polityki rolnej i socjologii wsi, 
a później także gospodarki regionalnej. W dużej części swych badań skupiał się na 
ludności i gospodarstwach dwuzawodowych, a także na gospodarstwach indywidual-
nych adaptujących się do nowej sytuacji rynkowej po roku 1990 (urynkowienie). Był 
człowiekiem wielkiego serca i rozwagi, wzorem zachowania nauczyciela akademic-
kiego, lubił studentów i studenci też go lubili i cenili. Przygotowywał się do napisania 
monografii profesorskiej, pokonała go jednak ciężka i nieuleczalna choroba. Zmarł 
przedwcześnie, mając wiele planów życiowych. 

Następcą dr. hab. A. Kotali został doc. dr hab. prof. UR Wincenty Kołodziej 
(ur. w 1942 r.), absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, doktor i doktor 
habilitowany nauk humanistycznych. Od 1970 r. był nieprzerwanie zatrudniony 
w  uczelni, najpierw w Zakładzie Nauk Politycznych, przekształconym później 
w Zakład Filozofii Przyrody i Kultury Wsi, a następnie – na Wydziale Rolniczym – 
w Zakładzie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa, w którym w latach 2012–2014 
pełnił funkcję kierownika. 

Czwarty z kolei pion nauk ekonomiczno-rolniczych, umownie nazwany doradz-
twem rolniczym (chociaż zajmujący się też kwestiami rozwoju wsi), ma wyraźne 
personalne i  organizacyjne związki zarówno z ekonomiką rolnictwa, jak i z naukami 
społecznymi. Za jego założyciela – jeszcze w XIX w., na Uniwersytecie Jagiellońskim – 
można uznać wspomnianego już prof. W. Lubomęskiego. Profesor, jak pisze Z. Kosiek 
(1971), upowszechniał również wiedzę wśród włościan. Także prof. J. Kubica w latach 30. 
XX wieku, będąc asystentem prof. J. Włodka, prowadził doświadczenia terenowe i rozwi-
jał kontakty zawodowe z przodującymi rolnikami, był też doradcą (instruktorem) w Izbie 
Rolniczej w Krakowie. Następnie, już w WSR, wykładał organizację gospodarstw – przed-
miot w dużej mierze nakierowany na praktyczną wiedzę w zakresie ich reorganizacji.

W 1962 r. w WSR utworzono odrębną jednostkę organizacyjną, której zadaniem 
było wdrażanie do praktyki rolniczej wyników prowadzonych na uczelni badań 
naukowych – Zakład Upowszechniania Postępu w Rolnictwie. W latach 1962–1969 
zakładem kierował prof. Stanisław Jełowiecki (1899–1972), absolwent Wydziału 
Rolniczo-Leśnego Politechniki Lwowskiej. Był specjalistą w zakresie produkcji zwie-
rzęcej, a  konkretnie hodowli owiec, mającym duże doświadczenie i umiejętności 
praktyczne i doradcze m.in. z racji wcześniejszej pracy w Pomorskiej Izbie Rolniczej 
i w Związku Hodowców Owiec. Od 1955 r. pracował w Zakładzie Hodowli Owiec WSR, 
był także konsultantem – doradcą w zakresie rozwoju owczarstwa w Chinach. Pełnił 
funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Zootechnicznego. Zajmując się 
problematyką hodowli owiec, w tym ich doskonaleniem genetycznym, sprowadził do 
hodowli w Polsce wiele nieznanych wcześniej ras, głównie europejskich, ponadto badał 
opłacalność produkcji owczarskiej. Miał duże umiejętności wiązania teorii z praktyką, 
a zwłaszcza upowszechniania wiedzy i wdrażania osiągnięć nauki do praktyki. 

W uczelnianych strukturach organizacyjnych zajmujących się doradztwem 
i upowszechnianiem postępu w rolnictwie pracował także Tadeusz Piestrak (1931– 
–1999), absolwent Wydziału Zootechnicznego WSR, hodowca zwierząt – owczarz, 
który niemal całe swoje życie zawodowe poświęcił hodowli tych zwierząt, w tym ich 
selekcji i doskonaleniu ras. Był również doradcą w zakresie urządzania ferm owiec, 
w tym wzorcowych owczarni, oraz cenionym konsultantem dużych gospodarstw 

m.in
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owczarskich i zakładów hodowli zarodowej. W latach 1965–1969 pełnił funkcję 
zastępcy kierownika Zakładu Upowszechniania Postępu w Rolnictwie. 

Od 1970 r. Międzywydziałowym Zakładem Upowszechniania Postępu kierował 
prof. dr hab. Józef Kuźma (ur. w 1935 r.), wówczas doktor, będący absolwentem Wydziału 
Agronomicznego Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w  Puszkinie. 
Pracę doktorską obronił w 1969 r. na Wydziale Rolniczym WSR, na uczelni tej uzyskał 
także habilitację. W 1979 r. odszedł do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Krakowie; 
sprawował w niej liczne funkcje. Z macierzystą uczelnią utrzymuje luźne kontakty 
personalne i naukowe. 

Po trzyletnim wakacie na etacie samodzielnego pracownika naukowego, w 1982 r. 
utworzono Zakład Doradztwa Rolniczego, którego kierownikiem został doc. dr Tadeusz 
Maj (1924–1995). W czasie II wojny światowej uczestniczył on w ruchu oporu, będąc 
żołnierzem Batalionów Chłopskich. Studiował na Wydziale Rolniczym UJ oraz na 
Wydziale Zootechnicznym WSR w Krakowie. Był doktorem nauk rolniczych w zakre-
sie zootechniki (promotor: prof. Z. Ewy). Prace zawodową rozpoczął w Rolniczym 
Zakładzie Doświadczalnym WSR, a w kolejnych latach pełnił różne funkcje w zakładach 
doświadczalnych uczelni, w których pracował w okresie 1954–1972. Następnie praco-
wał przemiennie w administracji i samorządach oraz w ruchu ludowym; przez dwa lata 
piastował funkcję wiceministra w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu. Po 
powrocie na uczelnię w 1992 r. pracował na część etatu do 1994 r. (jako emeryt resty-
tuował prace zakładu). Główne zainteresowania naukowe koncentrował na rozwoju 
produkcji zwierzęcej, systemie doradztwa dla gospodarstw specjalistycznych, uwarun-
kowaniach wdrażania postępu w rolnictwie; badał także aspiracje młodzieży wiejskiej. 
Potrafił bezproblemowo łączyć pracę zawodową z pasją działalności społecznej i poli-
tycznej. Współpracował szeroko z praktyką, upowszechniał wyniki badań, organizował 
konferencje, realizował swoje pasje społeczne, czym uwiarygodniał swoje oddanie wsi 
i rolnictwu. 

Po odejściu z uczelni schorowanego już doc. T. Maja Zakład Doradztwa Rolniczego, 
będący jednostką międzywydziałową, przejął w 1992 r., przechodząc z Katedry 
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, (wówczas) dr Józef Kania (ur. w 1950 r.). Nowy 
kierownik zakładu przez wiele lat z mozołem odbudowywał funkcje dydaktyczne 
jednostki, ucząc nowoczesnych, a nawet nowatorskich metod doradztwa, wzorowa-
nych głównie na doświadczeniach zagranicznych. W 2004 r. kierownikiem zakładu 
został prof. Czesław Nowak (ur. w 1952 r.), absolwent Wydziału Techniki i Energetyki 
Rolnictwa, doktor i profesor nauk rolniczych, który wcześniej kierował Katedrą 
Rolnictwa Światowego (zlikwidowaną). Po restrukturyzacji w 2004 r. powstała Katedra 
Rolnictwa Światowego i Doradztwa. W 2009 r. Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Doradztwa ponownie objął dr hab. Józef Kania, prof. UR, i kierował nim do 2014 r. Rok 
później kierownikiem zakładu został dr hab. Mirosław Kłusek (ur. w 1963 r.), historyk 
gospodarczy, a zakład funkcjonował w ramach Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. 
W tym samym roku 2015, po kolejnej restrukturyzacji jednostek organizacyjnych 
nauk ekonomicznych, kierownictwo zakładu – przemianowanego na Zakład Polityki 
Społecznej i Doradztwa – przejęła dr hab. Wioletta Knapik (ur. w. 1964 r.), socjolog wsi. 

Obecnie naukami ekonomiczno-rolniczymi na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zajmują się trzy jednostki organizacyjne, tj. dwa 
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instytuty i samodzielna katedra. W 2009 r. powołano Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 
którym kieruje prof. Wiesław Musiał. Instytut najpierw skupiał cztery zakłady, a dzisiaj 
obejmuje trzy jednostki: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Zakład Ekonomii 
i Polityki Gospodarczej oraz Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa. W wyniku rozwoju 
kadry naukowej, a także przesunięć personalnych powstał w 2015 r. Instytut Ekonomiki 
i Zarządzania Przedsiębiorstwami, którym kieruje prof. Janusz Żmija, z dwoma zakła-
dami: Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw oraz Zarządzania i Marketingu. W tym 
samym roku Katedrę Statystyki Matematycznej przekształcono w Katedrę Statystyki 
i Ekonometrii, kierowaną przez prof. Karola Kukułę. 

Odnosząc się do stanu pracowników tworzących struktury nauk ekonomiczno-
-rolniczych, należy stwierdzić, że stanowią oni zapewne największy w historii uczelni 
zespół ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, liczący ogółem (wraz z pracownikami 
naukowo-technicznymi i doktorantami) 66 osób. W jego skład wchodzi 4 profesorów 
mianowanych, jeden profesor wizytujący (z SUR w Nitrze), 4 profesorów emerytowa-
nych, 9 profesorów UR i doktorów habilitowanych. Największą grupę stanowią dokto-
rzy: adiunkci i wykładowcy różnych specjalności, w tym ekonomiczno-rolniczych, 
ekonomicznych, nauki o zarządzaniu, socjologii i nauk humanistycznych, których 
jest ogółem 27. Asystent finalizujący doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w  Krakowie jest jeden, doktorantów ogółem 9, a pracowników naukowo-technicz-
nych łącznie 11. Pracownicy naukowo-dydaktyczni to grupa silnie zdywersyfikowana 
pod względem rodzaju i miejsca zdobywania wykształcenia. Osoby te kończyły 
studia, doktoryzowały się czy habilitowały na różnych uczelniach (i stamtąd też 
składane były wnioski o  profesurę). Za granicą habilitację uzyskali prof. J.  Żmija 
(na Uniwersytecie w Rostocku) i  dr  hab. Andrzej Krasnodębski (na Słowackim 
Uniwersytecie w Nitrze), a doktorat na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie obronił 
dr hab. Jerzy Cieślik. W kraju przewody doktorskie w zakresie nauk ekonomicznych 
i w zakresie zarządzania przeprowadzano w takich uczelniach i instytutach, jak 
SGGW w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrod niczy w Poznaniu, Uniwersytet Jagiel-
loński, Politechnika Częstochowska, Akademia Rolnicza w Szczecinie oraz Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, a  przewody habilitacyjne – w SGGW 
w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Rolniczej w Krakowie, 
Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Toruńskim. 

W minionym 40-leciu wkład w rozwój nauk rolniczo-ekonomicznych i dydaktyki 
wniosło wielu zasłużonych adiunktów i wykładowców, którzy z różnych przyczyn nie 
wykonali pracy habilitacyjnej i nie zostali formalnie samodzielnymi pracownikami 
naukowymi. Chcąc sporządzić ich listę, trudno uniknąć subiektywizmu, ale godne 
przypomnienia na pewno są takie osoby, jak nieżyjący od wielu lat mgr Antoni Ginter, 
a także niedawno zmarli mgr Marek Przybył, dr Zdzisław Korpała i dr Lucjan Strzelczak. 
Bardzo zasłużeni z racji swej wiedzy, pracy dydaktycznej, ale i naukowej byli pracujący 
przed laty w katedrach ekonomicznych dr Jan Pohl, dr Edward Brzeziński, dr Krystyna 
Więcek-Pohl, dr Edward Ziobro, dr Ludwik Szaro, dr Leszek Kuczek (pracuje nadal), 
mgr Zbigniew Bodzioch oraz mgr Maria Głuszka. W katedrze ekonomii (w zmienia-
jącej się strukturze) pracowali zasłużeni dydaktycy i naukowcy: dr Janina Szczepanik, 
dr Barbara Sosenko i dr Stanisław Sarat. Długoletnimi pracownikami Katedry Statystyki 
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byli dr Jan Krawontka i dr Bronisław Kosowski, a później także dr Maria Maksymowicz- 
-Magdoń. Z doradztwem i socjologią wsi przez wiele lat związani byli zawodowo 
dr Krystyna Vinohradnik, dr Andrzej Żurek i dr Rościsław Kuciakowski. Wśród pracow-
ników naukowo-technicznych na polu nauk ekonomicznych zasłużyli się nieżyjący już 
Kondrat Litwinowicz, Natalia Solarz, mgr Dominik Brożbar, inż. Anna Ludew, Andrzej 
Guzik i mgr Maria Maćkowska-Reklewska, jak również emerytowani pracownicy, 
którzy ciągle podtrzymują kontakty z uczelnią: mgr Róża Kirsz, mgr Stanisław Kurandy 
i mgr Tadeusz Biedroński. 

W Krakowie problematyką ekonomiczno-rolniczą, zagadnieniami rozwoju obsza-
rów wiejskich czy socjologią wsi zajmowali się jeszcze inni naukowcy. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim geografią gospodarczą i rozwojem obszarów wiejskich zajmował się 
(obecnie już w mniejszym stopniu) prof. Czesław Guzik. Na uczelni tej, w silnym zespole 
socjologów, socjologię wsi reprezentują dzisiaj prof. dr hab. Krzysztof Gorlach i dr hab. 
Piotr Nowak, a zajmowali się nią także emerytowany prof. Lucjan Koncik i zmarły już 
prof. Zygmunt Seręga. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w mniejszym lub 
większym zakresie badania ekonomiczno-rolnicze prowadzą: prof. Kazimierz Zieliński, 
dr hab. prof. UEK Krzysztof Firlej i dr hab. prof. UEK Józefa Gniewek oraz kilku młodych 
pracowników naukowych. 

Podsumowanie 

Podsumowując przeglądową i syntetyczną analizę rozwoju nauk rolniczo-ekonomicz-
nych w Krakowie, skoncentrowaną w głównej mierze na stanie kadr naukowych, można 
spróbować określić, które okresy i lata były dla tych nauk dobre, a w których występo-
wała stagnacja czy nawet regres. 

Z pewnością niekorzystnym okresem były czasy stalinizmu w Polsce, kiedy to 
pracowników naukowych eliminowano z uczelni ze względów politycznych. W tym 
okresie ofiarami czystek stali się prof. Stefan Schmidt i doc. Jan Pociej (będący jeszcze 
wówczas asystentem). Także w latach 80. XX wieku, po stanie wojennym, w funkcjo-
nującej wówczas strukturze katedr ekonomiczno-rolniczych nastąpił wyraźny zastój 
w rozwoju kadry i badań naukowych, co częściowo było także uwarunkowane personal-
nie. Poszukując analogii, można ten okres nazwać „10-letnią smutą”. 

Początek lat 90. przyniósł ożywienie kontaktów zagranicznych, znaczący udział 
pracowników (i studentów) w programach szkoleniowych (głównie w Niemczech), 
jak również większą aktywność w badaniach grantowych na uczeni i poza nią. Duże 
ożywienie badań, ale i rozwinięcie programów przedmiotów ekonomicznych wiązało 
się z dwoma ważnymi zdarzeniami. Jednym z nich – zewnętrznym – były zmiany 
polityczne i gospodarcze związane z ubieganiem się Polski o stowarzyszenie z Unią 
Europejską i podjęciem wieloletnich przygotowań do akcesji. Drugim wydarzeniem, 
pozornie może nie tak znaczącym, jednak powoli zmieniającym nauki ekonomiczne, 
było utworzenie w 1994 r. kierunku Agroekonomia, z nowym programem nauczania 
nasyconym przedmiotami ekonomicznymi. W roku 1997 utworzono kierunek ekono-
miczny, który wtedy wydawał się bardzo perspektywiczny, tj. Zarządzanie i Marketing. 
Wówczas już wprowadzono studia dwustopniowe: licencjackie i magisterskie, które 
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ze względów na niedobór kadry naukowej z zakresu zarządzania zostały skrócone 
tylko do pierwszego stopnia (licencjatu). W kolejnych latach, obserwując popyt na 
studia ekonomiczne i reagując na rozwój kadry naukowej (która doktoraty i habili-
tacje zdobywała już nie w zakresie nauk rolniczych, lecz ekonomicznych), powołano 
w 2006 r. nowy kierunek studiów – Ekonomię (studia dwustopniowe). W odpowiedzi 
na zwiększenie się udziału studentów kształcących się w dziedzinie nauk ekonomicz-
nych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), a zapewne także w poszukiwa-
niu nowej, bardziej marketingowej nazwy, w 2002 r. przekształcono Wydział Rolniczy 
w Wydział Rolniczo-Ekonomiczny. Zmiany struktury organizacyjnej jednostek ekono-
micznych w kolejnych latach przywróciły (w pewnym sensie) porzuconą niemal przed 
czterdziestu laty strukturę instytutową. W 2009 r. powołano Instytut Ekonomiczno- 
-Społeczny z czterema (a po latach z trzema) zakładami, łącząc w jednej strukturze 
ekonomię, ekonomikę rolnictwa, doradztwo rolnicze i nauki społeczne. W 2015 r., na 
bazie Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, powołano z kolei Instytut 
Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, w którego skład weszły dwa zakłady. 
Katedra Statystyki Matematycznej w 2015 r. zmieniła nazwę (i profil) na Katedrę 
Statystyki i Ekonometrii, pozostając samodzielną jednostką. 

W 2008 r. uczelnia zmieniła nazwę, stając się jako jedyna w kraju Uniwersytetem 
Rolniczym, a nie – Uniwersytetem Przyrodniczym, jak pozostałe uczelnie o tym profilu 
(z wyjątkiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która zachowała 
swoją tradycyjną nazwę). Może to dziwić, jako że Uniwersytet Rolniczy działa w regionie, 
który ma wprawdzie duży potencjał przyrodniczy do prowadzenia produkcji rolniczej, 
ale też wyjątkowo niekorzystną strukturę agrarną, a co za tym idzie – w dużej mierze 
zapóźnione i nisko produktywne rolnictwo (w znacznie lepszym stanie jest tu produk-
cja ogrodnicza). Trudno rozstrzygnąć, czy obecna nazwa sprzyja rozwojowi uczelni i czy 
wzmacnia nauki rolniczo-ekonomiczne, ale wydaje się, że raczej ich nie eksponuje. Za 
wydarzenie przełomowe dla rozwoju nauk ekonomicznych można zapewne uważać 
przyznanie z dniem 23.11.2015 r. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu uprawnień 
do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 
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Historyczne uwarunkowania dominacji drobnych gospodarstw 
rolnych w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej

Historical determinants of the dominance of small 
agricultural holdings in the agriculture 
of South-Eastern Europe

Wojciech Sroka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

Streszczenie. Dominacja drobnych gospodarstw rolnych w rolnictwie Europy Środ-
kowo-Wschodniej ma źródło w splocie czynników historycznych, politycznych, ekono-
micznych, społecznych i kulturowych. Celem pracy było przedstawienie głównych uwa-
runkowań rozdrobnienia struktury agrarnej rolnictwa w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii 
i Rumunii. W badaniach wykorzystano metodę kwerendy bibliotecznej. Prowadzone 
analizy wykazały, że pierwsze przejawy różnicowania się rolnictwa Europy występo-
wały już w IX wieku n.e. W okresie późnego średniowiecza (XIV w.) istniały już duże 
różnice produktywności i wydajności rolnictwa między Europą Zachodnią a Środkowo- 
-Wschodnią. Później to zróżnicowanie jeszcze się nasiliło wskutek odmiennego prze-
biegu rewolucji agrarnej i przemysłowej: im dalej na wschód, tym później docierał tam 
dorobek zapoczątkowanej na zachodzie rewolucji. Słabszy rozwój rolnictwa Europy 
Środkowo-Wschodniej wynika również z dość skomplikowanej sytuacji politycznej 
tych ziem (utrata niepodległości, powstania, wojny), a także z późnego zniesienia feu-
dalizmu i przeprowadzenia związanych z tym reform. Uwłaszczenie chłopów (koniec 
XIX w.) polegające na przekazaniu bardzo licznej grupie rolników relatywnie małych 
areałów ziemi przyczyniło się do powstania bardzo niekorzystnej struktury obszarowej. 
Z drugiej strony, słaby rozwój gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
ogromne opóźnienie we wdrażaniu postępu technicznego, jak również niewielka liczba 
dużych i prężnych miast nie pozwalały na skuteczne przejmowanie nadwyżek siły ro-
boczej z rolnictwa. Na podstawie wyników analizy można zatem uznać, że przyczyny 
rozdrobnienia gospodarstw nie leżą jedynie w przeprowadzonej w latach 90. XX wieku 
dekolektywizacji. 

Słowa kluczowe: drobne gospodarstwo rolne • Europa Środkowo-Wschodnia • uwarun-
kowania historyczne 
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Abstract. The dominance of small agricultural holdings in the agriculture of South- 
-Eastern Europe has its roots in a combination of historical, political, macroeconomic, 
social, and cultural factors. This study aimed to present the main determinants of the 
fragmentation of agrarian structure in Poland, Hungary, Bulgaria and Romania. A survey 
of library holdings was used as a basic research method. It was found that the first signs 
of divergence between the models of agriculture in Europe appeared as early as the 9th 
century. In the late Middle Ages (14th century), the differences in the productivity and 
efficiency of agriculture between Western and South-Eastern Europe were already broad. 
Later on, they further increased due to the diverse courses of agrarian and economic rev-
olution: the achievements of the revolution, initiated in the West, diffused with increas-
ing delay into the East. The slower development of agriculture in South-Eastern Europe 
may also be attributed to a rather difficult political situation (loss of independence, up-
risings, wars), as well as to quite late reforms connected with the abolition of feudalism. 
Granting freehold to peasants (end of the 19th century), which consisted in giving a very 
large group of farmers relatively small plots of land, contributed to the creation of a high-
ly unfavourable acreage structure. On the other hand, the poorly developed economy 
of countries in South-Eastern Europe, including the seriously delayed implementation of 
technological progress, and a small number of big and prosperous cities, made it impos-
sible to effectively absorb the labour surplus from agriculture. The results of the analysis 
indicate that the causes of agrarian fragmentation should be seen not only in the decol-
lectivisation of agriculture carried out in the 1990s, but also in a variety of other factors. 

Keywords: small agricultural holdings • South-Eastern Europe • historical determinants 

Wstęp 

Po akcesji do Unii Europejskiej nowych krajów członkowskich w latach 2004 i 2007 
problematyka drobnych gospodarstw rolnych na dobre zagościła na różnych forach 
dyskusyjnych. Wskutek rozszerzenia UE znacznie zmieniła się bowiem struktura 
obszarowa rolnictwa we Wspólnocie: przybyło bardzo dużo małych gospodarstw 
rolnych, których powierzchnia często nie przekraczała 5 ha. W 2010 r. w UE funkcjo-
nowało powyżej 8 mln takich podmiotów, co stanowi 67% ogółu gospodarstw rolnych 
(Davidova i Thomson, 2014). Wraz ze wzrostem liczby małych gospodarstw pojawiły 
się pytania dotyczące ich znaczenia, funkcji, efektywności i wreszcie preferowanych 
ścieżek rozwoju. Próbując odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące drobnotowa-
rowego rolnictwa, należy przede wszystkim odnieść się do genezy dominacji drob-
nych struktur rolnych w niektórych krajach UE. Zrozumienie przyczyn rozdrobnienia 
gospodarstw rolnych oraz czynników stymulujących zmiany strukturalne ułatwi 
zaprojektowanie właściwych narzędzi wspierających pożądane kierunki rozwoju. 

Zdecydowanie najwięcej drobnych gospodarstw rolnych występuje w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Nie dziwi więc fakt, że większość opracowań doty-
czących gospodarki drobnotowarowej traktuje właśnie o krajach byłego bloku socja-
listycznego (Bański i Bednarek, 2008; Ciaian i Kancs, 2012; Csaki i Forgacs, 2009; 
Davidova, Gorton, Fredriksson, 2010; Grykień, 2005). W swoich analizach autorzy 
odnoszą się przede wszystkim do zmian zachodzących w rolnictwie po II wojnie 
światowej, w szczególności do kolektywizacji, następnie dekolektywizacji, a wreszcie 
do przekształceń, jakie dokonały się po akcesji do UE. Procesy te wpłynęły na stan 
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i strukturę rolnictwa, należy jednak podkreślić, że już przed tymi reformami rolnictwo 
w Europie charakteryzowało się dużym zróżnicowaniem, a dekolektywizacja rolnictwa 
w latach 90. XX wieku w dużym stopniu była powrotem do stanu sprzed II wojny świa-
towej. Źródeł bardzo silnego rozdrobnienia rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej 
należy zatem szukać w znacznie wcześniejszym okresie. Wprawdzie odległe procesy 
historyczne dotyczące gospodarki ziemią za czasów pierwszych władców terytoriów, 
które obecnie zajmuje UE, miały zapewne znikomy wpływ na stan gospodarki rolnej, 
jednak już ówczesne regulacje prawne, a szczególnie dynamika procesów rozwoju 
gospodarczego, determinowały przyszłe zmiany (Musiał, 2012). 

Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że na obecny stan ustroju rolnego, 
a zwłaszcza struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Europie, niewątpliwie wpły-
nęły zaszłości historyczne związane z kształtowaniem się stosunków własnościowych, 
przebiegiem pierwszej rewolucji przemysłowej i agrarnej, zmianami politycznymi czy 
konfliktami zbrojnymi w różnych okresach historii Europy. Niniejszy artykuł traktuje 
o najważniejszych wydarzeniach i procesach, które doprowadziły do wykształcenia się 
obecnej struktury agrarnej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Głównym celem pracy było przedstawienie uwarunkowań historycznych rozdrob-
nienia agrarnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Materiał i metody

Artykuł ma charakter przeglądowy. Zasadnicze metody wykorzystane w pracy to 
kwerenda biblioteczna i analiza porównawcza. Podstawowe źródło danych stanowiła 
literatura przedmiotu oraz baza Eurostatu. Zakres przestrzenny analiz ograniczono 
do czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Polski, Rumunii i Węgier, 
w których – według danych Eurostatu za 2010 r. – funkcjonuje prawie 60% wszyst-
kich małych gospodarstw Unii Europejskiej. Kraje te charakteryzują się zbliżonymi 
uwarunkowaniami historycznymi przemian w rolnictwie: we wszystkich dość późno 
zapoczątkowano reformy agrarne, wszystkie też przeszły przez proces kolektywi-
zacji, a  następnie dekolektywizacji rolnictwa. Średnia powierzchnia gospodarstw 
w tych krajach jest stosunkowo niewielka, a struktura i rodzaj produkcji rolniczej 
pozwalają na przeprowadzenie porównań. Do prezentacji wyników badań wykorzy-
stano metodę opisową.

Pierwsze przejawy dywergencji w rolnictwie Europy 

Wiedza na temat zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa w pierwszych wiekach 
naszej ery oraz we wcześniejszych okresach jest bardzo ograniczona. W literaturze 
przedmiotu można znaleźć wzmianki, że w okresie wczesnego osadnictwa sposób 
wykorzystywania gruntów i poziom kultury rolnej w Europie Środkowo-Wschodniej 
oraz Europie Zachodniej był bardzo podobny (Wehrmann, 2010). Przez tysiąclecia 
rolnictwo ewoluowało, co polegało przede wszystkim na dostosowywaniu upraw 
i  chowu zwierząt do warunków przyrodniczych (Klepacki i Żak, 2013). Początkowo 
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tereny rolne często były wspólnie użytkowane przez ludność zamieszkującą dany 
obszar, przy czym zwykle nie generowano dużych nadwyżek produkcji. Zwiększanie 
produkcji następowało głównie poprzez wycinanie i wypalanie lasów, a gospodarka 
rolna miała charakter wybitnie ekstensywny. Dopiero rozpad wspólnoty rodowej 
i wzrost znaczenia własności prywatnej przyczyniły się do powstania różnic w sposo-
bach i intensywności zagospodarowania ziemi (Klepacki i Żak, 2013). 

Współcześnie próby oszacowania produktywności rolnictwa i jej zróżnicowa-
nia w różnych regionach świata opierają się głównie na analizach liczby ludności, 
która bardzo silnie zależała od możliwości wytwarzania żywności (Allen, 2000; 
Andersen, Jensen, Skovsgaard, 2013). Badania wskazują, że dopiero w okresie od 
IX do XIII wieku naszej ery nastąpił bardzo duży wzrost wydajności w rolnictwie, 
co było spowodowane wprowadzaniem na szerszą skalę postępu technicznego 
(White, 1962). Andersen i  inni (2013) stawiają tezę, że dynamiczny rozwój rolnic-
twa w Europie Północnej i Zachodniej wynikał w dużej mierze z wprowadzenia do 
użytkowania ciężkiego pługa, który pozwolił na lepsze wykorzystanie żyznych, ale 
trudnych w uprawie gleb gliniastych. We wspomnianym okresie innowacje technolo-
giczne zaczęły też przenikać z północno-zachodniej części Europy (Holandia, Belgia, 
Niemcy) do pozostałych krajów kontynentu. Gerschenkron (1962) twierdzi, że już 
w okresie późnego średniowiecza (XIV w.) zaznaczały się wyraźne różnice poziomu 
rozwoju rolnictwa między Europą Zachodnią a Środkowo-Wschodnią. Świadczą 
o  tym szacunki dotyczące liczby ludności. Na początku XV stulecia najdynamicz-
niej pod względem demograficznym rozwijały się Belgia i Holandia, które w okresie 
średniowiecza były najbardziej zurbanizowane i gdzie występowały wysokie płace 
i produktywność w rolnictwie. W  Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, 
na Węgrzech, w Austrii oraz na obszarach dzisiejszych Czech i Słowacji, sektor 
rolny znajdował się na znacznie niższym poziomie rozwoju, a miasta powstawały 
bardzo wolno (Allen, 2000). W ciągu kolejnych trzech wieków (XV–XVIII w.) różnice 
w przebiegu procesów rozwojowych jeszcze się powiększyły. Znacząco zmieniały 
się bowiem uwarunkowania strukturalne gospodarki w poszczególnych krajach. 
W  Europie Zachodniej zmniejszał się odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie 
i zachodziły zmiany własnościowe (Allen, 2000; Werhman, 2010). Było to wywołane 
rozwojem handlu związanym m.in. z odkryciami geograficznymi. Do ważniejszych 
czynników zmian w rolnictwie Europy, a zarazem powstania dużego zróżnicowa-
nia, należał upadek feudalizmu i zniesienie pańszczyzny (Bailey, 2014). W Europie 
Zachodniej pańszczyzna zaczęła znikać już w okresie późnego średniowiecza 
(XV w.), a w krajach Europy Środkowo-Wschodniej dopiero pod koniec XIX wieku. 
Wprawdzie w części krajów, w tym w Polsce, ustrój feudalny początkowo przyczyniał 
się do wzrostu wydajności w rolnictwie, ale już pod koniec XVII wieku tendencja ta 
gwałtownie się załamała (Klepacki i Żak, 2013). Tworzenie coraz większych gospo-
darstw folwarcznych wymagało zwiększania wymiaru pańszczyzny, co przyczyniło 
się do wielu buntów chłopskich na początku XVIII wieku. 

m.in
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Rolnictwo europejskie w okresie rewolucji agrarnej 
i przemysłowej 

Większość autorów zgadza się co do tego, że bardzo ważnym procesem, który przy-
czynił się do ukształtowania obecnej struktury gospodarstw rolnych w Europie, była 
pierwsza rewolucja agrarna, której geneza sięga XVII wieku (Köll, 1998; Kopsidis 
i Wolf, 2012). Zapoczątkowana w Anglii i Holandii, rozszerzyła się stopniowo na pozo-
stałe kraje Europy Zachodniej. Dzięki niej już pod koniec XVIII wieku rolnictwo Europy 
Północnej i Zachodniej, w tym głównie Anglii, było najwydajniejsze na świecie (Allen, 
1992; 1999). Bardzo duże znaczenie dla rozwoju rolnictwa miała również rewolucja 
przemysłowa, która zbiegła się z rewolucją agrarną (Clark, 2002). Wprowadzenie do 
rolnictwa nowych maszyn i urządzeń do uprawy roli, a w nieco późniejszym czasie 
maszyn parowych oraz nawozów mineralnych istotnie przyczyniło się do wzrostu 
wydajności w rolnictwie (Bidwell, 1921; Grigg, 1987; Szávai, 2012). Dzięki procesom 
urbanizacji i industrializacji rozszerzał się również rynek zbytu towarów rolnych, 
a ich ceny rosły. Właściciele ziemi zdobywali środki na dozbrojenie ziemi i pracy, co 
w konsekwencji podnosiło efektywność gospodarstw (Allen, 1992; Fields, 1999; Yang 
i Zhu, 2013). Zdaniem wielu wybitnych ekonomistów, w tym Smitha i Thünena, rozwój 
miast oraz urbanizacja istotnie przyczyniły się do intensyfikacji i rozwoju rolnictwa 
w krajach kapitalistycznych (Kopsidis i Wolf, 2012). Występowało tutaj sprzężenie 
zwrotne, gdyż to właśnie rozwój rolnictwa i możliwość wyżywienia coraz większej 
liczby ludności przyczynił się do szybkiej urbanizacji i industrializacji, a wzrost liczby 
mieszkańców zgłaszających coraz większy popyt na produkty żywnościowe stymulo-
wał dalszy rozwój rolnictwa. 

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej zarówno rewolucja agrarna, jak i przemy-
słowa zaczęły się dopiero w XIX wieku i trwały przez cały XX wiek (Wojewodzic, Sroka, 
Satoła, 2015). Przejście od feudalizmu do kapitalizmu zaczęło się tam z opóźnieniem 
nawet 300 lat w stosunku do krajów Europy Północnej i Zachodniej (Szávai, 2012). 
W latach 1870–1940 rozwój rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej był napędzany 
przede wszystkim przez rozbudowę czynników produkcji, przy czym gospodarka rolna 
była prowadzona ekstensywnie, a intensyfikacja odgrywała niewielką rolę. Ponadto, ze 
względu na niskie tempo urbanizacji oraz stosukowo niewielkie zaludnienie, w regio-
nie tym istniał stosunkowo niewielki popyt na produkty rolne (Kopsidis i Wolf, 2012). 
Ograniczało to potrzebę zwiększania intensywności rolnictwa i sprzyjało produk-
cji na własne potrzeby. W tamtych warunkach kilkuhektarowe gospodarstwo rolne 
wystarczało do wyżywienia jednej rodziny. Warto zwrócić uwagę na rolę procesów 
urbanizacyjnych w przemianach gospodarki w skali lokalnej i regionalnej. Wiele teorii 
ekonomicznych wyjaśniających przyczyny terytorialnego zróżnicowania poziomu 
rozwoju akcentuje rolę ośrodków centralnych, którymi z reguły są dynamicznie rozwi-
jające się ośrodki miejskie, przeciwstawiając je obszarom peryferyjnym, do których 
impulsy rozwojowe przenikają z opóźnieniem (Satoła, 2013). Dla rozwoju rolnictwa 
i przekształceń struktury agrarnej duże, o ile nie kluczowe, znaczenie ma zatem istnie-
nie i dynamika pozarolniczego (często miejskiego) rynku pracy, który może wchłonąć 
osoby odchodzące z sektora rolnego. 
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Wytłumaczenia względnej dominacji rolnictwa drobnotowarowego w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej można również szukać w uwarunkowaniach poli-
tycznych. Praktycznie cały ten region aż do końca I wojny światowej znajdował 
się pod obcym panowaniem, a ponadto prawie do końca XIX wieku panował tam 
ustrój feudalny. Na Węgrzech feudalizm zniesiono dopiero w 1853 r. (Téglási, 2013), 
a w Rumunii – w 1864 r. W Bułgarii chłopi zostali uwłaszczeni dopiero po odtworzeniu 
jej państwowości (1878 r.) (Franco i Borras, 2013). Na ziemiach polskich, podzielo-
nych między trzech zaborców, uwłaszczenie chłopów najwcześniej nastąpiło w zabo-
rze pruskim (1808 r.), nieco później – w zaborze austriackim (1848 r.), a najpóźniej 
– w Królestwie Kongresowym (1864 r.). Jak podaje Musiał (2012), dopiero w 1887 r. 
zlikwidowano pozostałości ustroju pańszczyźnianego i zagwarantowano chłopom 
dziedziczne prawo własności. W wyniku procesów uwłaszczenia chłopi stali się właści-
cielami ziemi, a zarazem drobnymi producentami rolnymi na miarę swych możliwo-
ści wytwórczych. Mogli swobodnie dysponować posiadaną ziemią, tj. przekazywać ją 
zstępnym, sprzedawać i kupować, a także wydzierżawiać i dodzierżawiać grunty rolne. 
W omawianych krajach Europy Środkowo-Wschodniej uwłaszczani chłopi zazwyczaj 
otrzymywali po kilka hektarów ziemi, co, jak pokazała przyszłość, na długie lata 
utrwaliło rozdrobnienie gruntów. Duże znaczenie dla kształtowania struktury obsza-
rowej gospodarstw miały również uwarunkowania prawne oraz zwyczaje dotyczące 
dziedziczenia. W większości obecnych państw członkowskich UE charakteryzujących 
się dominacją małych gospodarstw rolnych obowiązywał system dziedziczenia okre-
ślony w kodeksie Napoleona, zgodnie z którym aktywa musiały być przekazywane 
w spadku wszystkim dzieciom w równych częściach. Dlatego rolnik nie miał swobody 
wyboru jednego następcy i przekazania mu gospodarstwa rolnego w całości (Davidova 
i Thomson, 2014). Praktyki wynikające z kodeksu Napoleona, tj. równy podział gospo-
darstw rolnych pomiędzy zstępnych, są do dzisiaj stosowane w niektórych regionach 
Polski oraz w Bułgarii i Rumunii (Rusu, 2002). 

Kolektywizacja rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej 

Po zakończeniu II wojny światowej kraje Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się 
w obozie państw socjalistycznych. Ziemia w socjalizmie była uznawana za składnik 
aktywów należących do wspólnoty i jako taka nie powinna była znajdować się w rękach 
prywatnych (Davidova i Thomson, 2013). W ustroju socjalistycznym prywatna własność 
ziemska musiała zostać zastąpiona przez państwową, co pozwoliłoby na równy 
podział bogactwa. Oznaczało to ustanowienie Państwowych Gospodarstw Rolnych – 
dużych jednostek produkcyjnych, które miały korzystać ze wspólnych zasobów pracy, 
a następnie równo dzielić uzyskane produkty i przychody (Van Dijk, 2004). Omawiane 
kraje kierowały się jednakową wizją socjalistycznej gospodarski rolnej, ale mocno się 
różniły przebiegiem i efektami procesu kolektywizacji. Na Węgrzech w 1945 r. wszyst-
kie majątki o powierzchni powyżej 575 ha zostały wywłaszczone i zredukowane do 
maksimum 57 ha. W następnych latach przejmowano kolejne obszary, tak że w 1966 r. 
aż 86% gruntów znajdowało się we władaniu spółdzielni rolniczych i państwowych 
przedsiębiorstw rolnych (Hartvigsen, 2013). W Bułgarii proces kolektywizacji rolnic-
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twa przebiegał dość wolno: w 1950 r. nowo powstałe kolektywy kontrolowały tylko 51% 
gruntów uprawnych, a prawo własności w dalszym ciągu należało do chłopów, którzy 
byli zrzeszeni w spółdzielniach. Dopiero po 1970 r. państwowe i spółdzielcze gospo-
darstwa rolne zostały skonsolidowane w ogromne kompleksy rolno-przemysłowe 
o przeciętnej wielkości 10 000 ha. W roku 1988 ok. 90% gruntów należało do sektora 
uspołecznionego, a nieliczne gospodarstwa indywidualne funkcjonowały głównie na 
obszarach górzystych i innych terenach o mniejszej przydatności do produkcji rolnej 
(Giordano, 2010). W Rumunii proces kolektywizacji rozpoczął się w 1949 r. – od tej 
pory rolnicy, którzy jeszcze w 1945 r. otrzymali 74% wszystkich skonfiskowanych grun-
tów (partia komunistyczna skonfiskowała ziemie gospodarstw o powierzchni powyżej 
50 ha oraz grunty będące we władaniu przeciwników politycznych), byli zmuszani do 
wnoszenia swoich gruntów w skład kołchozów. Kolektywizacja została ukończona 
w 1962 r., kiedy 77% gruntów rolnych znalazło się pod kontrolą państwa. Podobnie jak 
w Bułgarii proces ten w najmniejszym stopniu dotknął obszary górzyste oraz tereny 
mniej przydatne do produkcji rolnej (Dawidson, 2004). Zupełnie inaczej reformy rolne 
wyglądały w Polsce, gdzie pod koniec lat 40. XX wieku ówczesny rząd zatwierdził 
wywłaszczenie dużych właścicieli ziemskich, ale tego celu nie osiągnął. Niedobory 
żywności oraz niepokoje społeczne sprawiły, że w 1956 r. zaniechano tworzenia wiel-
kich przedsiębiorstw rolnych. Co więcej, część gruntów spółdzielczych oddano drob-
nym właścicielom prywatnym. Tym samym w Polsce oficjalnie uznano, że prywatne 
rolnictwo stanowi tzw. polską drogę do socjalizmu, a władze stopniowo rezygnowały 
z przyspieszonej kolektywizacji (Davidova i Thomson, 2013; Musiał, 2012). 

Dekolektywizacja rolnictwa i jej wpływ na strukturę 
obszarową gospodarstw rolnych w Europie Środkowo- 
-Wschodniej 

Na początku lat 90. XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczęły się reformy, 
które obejmowały przywrócenie prawa własności ziemi właścicielom sprzed kolektywi-
zacji lub ich spadkobiercom (Mathijs i Swinnen, 1998). Zwrot ziemi uznano za moralne 
zadośćuczynienie za represje i ofiary poniesione w wyniku przymusowej kolektywiza-
cji. Proces reprywatyzacji miał być aktem sprawiedliwości dziejowej (Grykień, 2005). 
Podkreślano wówczas, że sektor prywatny jest bardziej wydajny niż państwowe i spół-
dzielcze formy własności. Co istotne, działalność prywatną utożsamiano z własnością 
prywatną i przeciwstawiano różnym formom współpracy (spółdzielnie, spółki itp.). 
Zachłyśnięcie się ideą wolności gospodarczej doprowadziło do przekonania, że duże 
nieefektywne społeczne gospodarstwa rolne powinny zostać podzielone na mniejsze 
(Bezemer, 2000). Ponadto w większości badanych krajów ustawy regulujące zasady 
odzysku lub nabycia ziemi przygotowywano często w ferworze kampanii wyborczych, 
a  ich zapisy w zasadzie były efektem kompromisu między poszanowaniem prawa 
i racjonalnością a chęcią zadośćuczynienia osobom poszkodowanym w czasie kolek-
tywizacji (Halamska, 1997). 

Proces dekolektywizacji, podobnie jak wcześniej kolektywizacji, miał różne tempo 
i zakres w poszczególnych krajach byłego bloku socjalistycznego (Grykień, 2005). 
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Przemiany systemowe stały się przyczyną galopującej inflacji, spadku PKB oraz 
zmniejszenia się konsumpcji produktów żywnościowych, szczególnie pochodzenia 
zwierzęcego. Doprowadziło to do znacznego spadku cen produktów rolnych. W Polsce 
i Rumuni tuż po dekolektywizacji drobne gospodarstwa rolne odegrały bardzo ważną 
rolę bufora przejmującego duże nadwyżki siły roboczej i nieco zamortyzowały kryzys 
gospodarczy (Pouliquen, 2011a, b). Nieco gorzej sytuacja wyglądała na Węgrzech 
i  w  Bułgarii, gdzie na początku lat 90. XX wieku produkcja rolna zmniejszyła się 
o 40%. Nowo powstałe gospodarstwa drobnotowarowe nie posiadały wystarczającego 
wyposażenia technicznego, a spadek dochodów przyczynił się do ograniczenia stoso-
wania środków produkcji, w tym głównie nawozów mineralnych (Potori, Chmieliński, 
Fieldsend, 2014). Ponadto występowała tam niechęć i brak umiejętności pracowników 
gospodarstw kolektywnych do podejmowania ryzyka prowadzenia prywatnej działal-
ności (Grykień, 2005).

Zmiany własnościowe, jakie zaszły w latach dziewięćdziesiątych, wywarły istotny 
wpływ na gospodarkę rolną. Wskutek przywrócenia własności prywatnej na Węgrzech 
zwiększyło się znaczenie rolnictwa indywidualnego kosztem gospodarstw uspołecz-
nionych. Udział rolnictwa indywidualnego w strukturze własności gruntów rolnych 
wzrósł z 14% w 1990 r. do 54% w 2001 r. (Bański i Bednarek, 2008). W ramach progra-
mów odszkodowawczych rozdysponowano ponad 5,6 mln ha ziemi. Dodatkowo ponad 
1,5 mln byłych członków spółdzielni otrzymało ok. 3 mln ha ziemi (średnio po 2 ha). 
Doprowadziło to do ogromnego rozdrobnienia gospodarstw rolnych (Hartvigsen, 
2013). Podobny proces można było zaobserwować w Rumunii, gdzie w roku 2001 już 
ok. 70,5% gruntów należało do sektora prywatnego, a 4,1 mln gospodarstw rolnych 
dysponowało 9,4 mln ha ziemi (Hartvigsen, 2013). W Bułgarii na gospodarstwa indy-
widualne w 2001 r. przypadało ok. 62% gruntów rolnych, a średniej wielkości gospo-
darstwo indywidualne posiadało ok. 2 ha ziemi i składało się z 4–5 działek rolnych 
(Hartvigsen, 2013). Jedynie w Polsce zmiany po 1989 r. miały nieco mniejszy zakres, 
gdyż proces kolektywizacji nie został ukończony i przez cały powojenny czas funk-
cjonowały tam indywidualne gospodarstwa rolne. Stosunkowo nieliczne Państwowe 
Gospodarstwa Rolne, występujące głównie na terenie zachodniej i południowo-
-wschodniej Polski, do 1995 r. zostały całkowicie zlikwidowane (Musiał, 2012). Ziemia 
została przejęta przez specjalnie powołaną Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych), która była odpowiedzialna za restruk-
turyzację majątku. Miała ona rozdysponować ziemię, przeznaczając ją głównie na 
powiększanie gospodarstw rolnych (Kraciński, 2013). W tamtym okresie ponad 55% 
gospodarstw rolnych dysponowało areałem poniżej 5 ha, a co czwarte posiadało mniej 
niż 2 ha gruntów rolnych. 

Reformy rolne z początku lat 90. XX wieku doprowadziły do prawie kompletnego 
rozpadu rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dużych przedsiębiorstw rolnych 
we wszystkich czterech krajach. W zasadzie przywrócono tam strukturę obszarową 
z okresu międzywojennego. Od lat dziewięćdziesiątych struktura obszarowa gospo-
darstw rolnych znów jest zdominowana przez jednostki o areale nieprzekraczającym 
5 ha. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej dzięki racjonal-
nej polityce oraz mechanizmom rynkowym dokonywały się ewolucyjne zmiany struk-
tury obszarowej gospodarstw. Tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolniczym sprzy-
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jało racjonalizacji zatrudnienia w rolnictwie i realokacji uwalnianych zasobów ziemi. 
W Europie Środkowo-Wschodniej podobne procesy rozpoczęły się dopiero pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych i trwają nadal. Z początkiem nowego wieku bardzo ważną 
determinantą zmian strukturalnych stało się przystąpienie poszczególnych krajów do 
Unii Europejskiej i objęcie rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej. 

Rolnictwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej po ich 
przystąpieniu do Unii Europejskiej 

Kolejny etap zmian strukturalnych w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
rozpoczął się w związku z ich planowanym przystąpieniem do Unii Europejskiej 
(Polska i Węgry – 2004 r.; Bułgaria i Rumunia – 2007 r.). Badania prowadzone przez 
Davidovą i Thomsona (2013) wskazują, że programy przedakcesyjne, a później objęcie 
rolnictwa instrumentami WPR przyczyniało się w pierwszych latach do wyhamowania 
przemian strukturalnych i osłabienia procesu zanikania małych gospodarstw rolnych. 
Wynikało to z możliwości otrzymania płatności w ramach I i II filaru WPR. Do czyn-
ników początkowo silnie hamujących procesy zmian strukturalnych należało zjawisko 
tzw. pogoni za rentami (ang. rent-seeking), związane z możliwością uzyskania różnego 
rodzaju wsparcia, dopłat czy subsydiów, a także działania spekulacyjne (Bielik, Horská, 
Turčeková, 2005; Vranken i Swinnen, 2003). Już jednak po kilku latach funkcjonowa-
nia gospodarstw rolnych w ramach struktur europejskich i po zaostrzeniu warunków 
otrzymania wsparcia finansowego, w tym wprowadzeniu obowiązków ewidencyjnych 
czy zasad cross-compliance, liczba małych gospodarstw rolnych zaczynała szybciej się 
zmniejszać. Procesy te, w różnym tempie i zakresie, zachodziły w większości krajów 
europejskich. 

Analizując zmiany liczby gospodarstw rolnych w latach 2003–2010, można zauwa-
żyć dość dużą dynamikę zjawiska zanikania gospodarstw. W całej UE ubyło ok. 20% 
ogółu gospodarstw rolnych, przy czym szczególnie duże zmiany wystąpiły w  przy-
padku rolnictwa drobnotowarowego. Mianowicie, w krajach nowej dwunastki w ciągu 
badanego okresu ubyło ok. 27% gospodarstw o powierzchni do 2 ha oraz 25% jedno-
stek o wielkości 2–4,9 ha. W przypadku najmniejszych gospodarstw rolnych, tj. do 
2 ha, największe zmiany nastąpiły w Polsce, gdzie ich liczba zmniejszyła się prawie 
o 62%, a użytkowana powierzchnia – o 34%. Liczby te sugerują, że z rolnictwa wycofy-
wały się głównie jednostki o najmniejszych rozmiarach, tj. poniżej 1 ha UR. W Bułgarii 
liczba gospodarstw rolnych o wielkości do 2 ha spadła niemal o 48%, podczas gdy 
ich powierzchnia zmalała blisko o 54%. Inaczej przedstawia się sytuacja w Rumunii: 
nadal bardzo duża liczba gospodarstw rolnych do 2 ha, jak i jej względna stagnacja 
(ubyło zaledwie 11% takich podmiotów) wynika przede wszystkim z pełnionych przez 
te gospodarstwa funkcji. Użytkowanie gospodarstwa rolnego, jak zaznacza Hubbard 
(2013), umożliwia bowiem mniej zamożnym rolniczym gospodarstwom domowym 
przetrwanie, a produkty wytworzone we własnych gospodarstwie (zużyte lub sprze-
dane poprzez kanały nieformalne) stanowią nawet do 50% ich dochodów.

Należałoby sądzić, że bardzo dynamicznym procesom odchodzenia od działalno-
ści rolniczej towarzyszyła realokacja gruntów rolnych, która może przybierać różną 
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formę: wydzierżawienia, przekazania następcy albo sprzedaży. Jak jednak wynika 
z badań, tylko nieliczne gospodarstwa rolne decydują się na szybką sprzedaż gruntów 
po zaprzestaniu działalności rolniczej (Musiał i Wojewodzic, 2008; Raggi, Sardonini, 
Viaggi, 2013). Całkowite wyjście z rolnictwa poprzez sprzedaż gospodarstwa czy nawet 
długoletnią dzierżawę wiąże się z dokonaniem dużych dezinwestycji, a to może potrwać 
kilka lat (Peerlings i Ooms, 2008), gdyż nawet jeśli rolnik jest od razu zdecydowany 
na sprzedaż, to musi znaleźć potencjalnego nabywcę ziemi, budynków i maszyn oraz 
ponieść szereg kosztów. Obecnie coraz częściej wskazuje się, że bardzo wysokie koszty 
transakcyjne mogą być czynnikiem silnie hamującym zmiany strukturalne rolnictwa 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Wojewodzic i in., 2015). 

Podsumowanie 

Problematyka dominacji drobnych gospodarstw w europejskim rolnictwie jest przed-
miotem zainteresowania wielu autorów. Większość z nich, próbując wyjaśnić różnice 
między Europą Zachodnią a Środkowo-Wschodnią, podkreśla wagę zaszłości histo-
rycznych. W swoich analizach zazwyczaj odnoszą się do okresu po II wojnie świato-
wej, a źródeł zróżnicowania struktury i potencjału rolnictwa szukają w odmiennych 
systemach politycznych i gospodarczych poszczególnych krajów. Wskazują również 
na lata po roku 1990 jako na czas, w którym dokonały się ważne zmiany struktury 
rolnictwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadzone wówczas procesy 
reprywatyzacji ziemi rolniczej bezpośrednio przyczyniły się do powstania bardzo dużej 
grupy drobnych gospodarstw rolnych. Nie sposób przeczyć tym stwierdzeniom, należy 
jednak zauważyć, że proces dekolektywizacji w dużej mierze był powrotem do struktur 
rolnych sprzed II wojny światowej. 

Chcąc poznać genezę przewagi rolnictwa drobnotowarowego w badanych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Bułgaria i Rumunia), należy cofnąć się co 
najmniej do IX wieku n.e., kiedy to zaczęły się pojawiać pierwsze symptomy zróżnicowa-
nia między tym regionem a zachodnią częścią Europy. W tej drugiej części kontynentu 
rolnictwo rozwijało się szybciej głównie dzięki wdrażaniu postępu technicznego, który 
dość wolno rozprzestrzeniał się na kraje położone na wschód od Renu. W późniejszym 
okresie (po XIII w.) różnice wydajności i produktywności rolnictwa były już tak znaczne, 
że zachodnia część Europy pod względem zaludnienia zdecydowanie wyprzedziła 
część wschodnią. Zaczęły rozwijać się miasta, coraz większą rolę odgrywało rzemiosło 
i handel, co ułatwiało zmiany strukturalne w rolnictwie (zmniejszał się odsetek ludności 
rolniczej). Europa Środkowo-Wschodnia natomiast w tamtym okresie miała rolnictwo 
produkujące w sposób ekstensywny, głównie na własne potrzeby ludności. 

Zdecydowanie największe różnice struktury obszarowej rolnictwa w obrębie 
Europy powstały w okresie od XVI do XVIII wieku, tj. w czasie tzw. rewolucji agrarnej, 
a później przemysłowej. W Europie Środkowo-Wschodniej dorobek rewolucji zaczęto 
wdrażać ok. 200–300 lat później niż w Anglii, Holandii czy Niemczech. Ponadto bardzo 
długo, bo aż do końca XIX wieku, panował tam ustrój feudalny. Reformy rolne oraz 
procesy inwestycyjne w rolnictwie tych krajów były hamowane przez sytuację poli-
tyczną i uzależnienie od innych państw. Kamieniem milowym w kształtowaniu struk-



Historyczne uwarunkowania dominacji drobnych gospodarstw rolnych... 71

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2015 

tur rolnych stało się uwłaszczenie chłopów. W Europie Środkowo-Wschodniej zazwy-
czaj otrzymywali oni po kilka hektarów ziemi, co, jak pokazała przyszłość, na długie 
lata utrwaliło rozdrobnienie gruntów. Po uwłaszczeniu chłopów ziemia rolna stała 
się przedmiotem obrotu rynkowego, a przede wszystkim dziedziczenia, które w myśl 
kodeksu Napoleona polegało na równym podziale ziemi między wszystkie dzieci. 
Czynnik ten jeszcze bardziej pogłębił ogromne rozdrobnienie gospodarstw rolnych. 
Po I wojnie światowej wprowadzano reformy rolne i starano się racjonalizować gospo-
darkę ziemią, ale duże zmiany zaszły dopiero po II wojnie światowej. Próby kolekty-
wizacji rolnictwa, a kilka dekad później jego dekolektywizacja istotnie przyczyniły się 
do ukształtowania obecnej struktury agrarnej. W kolejnych latach głównym motorem 
zmian strukturalnych były siły rynkowe i działanie różnorodnych instytucji. Te ostat-
nie odgrywały szczególnie ważną rolę w okresie przedakcesyjnym i po przystąpieniu 
poszczególnych krajów do Unii Europejskiej. 
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Wielkość gospodarstw rolnych a wybrane cechy chowu 
zwierząt gospodarskich – przykład województwa 
kujawsko-pomorskiego 

The size of agricultural holdings and selected characteristics 
of livestock farming – A case study of the Kujawsko- 
-Pomorskie Voivodeship 

Łukasz Wiśniewski, Roman Rudnicki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi 

Streszczenie. Głównym celem pracy była analiza wybranych cech chowu zwierząt gos
podarskich w odniesieniu do wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego. Dane do ba
dań dotyczyły podmiotów z województwa kujawskopomorskiego. Gospodarstwa ujęto 
w pięć grup obszarowych: bardzo małe (do 1 ha), małe (1–5 ha), średnie (5–15 ha), duże 
(15–50 ha) oraz bardzo duże (50 ha i więcej). Wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich 
odniesiono do powierzchni użytków rolnych (wskaźnik liczby sztuk dużych w przelicze
niu na 100 ha użytków rolnych), liczby gospodarstw rolnych (wskaźnik liczby sztuk du
żych w przeliczeniu na 1 gospodarstwo rolne) oraz liczby osób pełnozatrudnionych w go
spodarstwie (wskaźnik liczby sztuk dużych w przeliczeniu na 1 osobę pełnozatrudnioną 
– SD/AWU). Analizę przeprowadzono również w ujęciu trzech kierunków chowu: bydła, 
trzody chlewnej oraz drobiu i innych zwierząt gospodarskich. Źródło danych stanowiły 
wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010, które zaprezentowano w formie tabelarycznej 
(dla powiatów) i kartograficznej (dla gmin). 

Słowa kluczowe: wielkość gospodarstw rolnych • chów zwierząt gospodarskich • woje
wództwo kujawskopomorskie • sztuki duże • AWU 

Abstract. The main objective of this study was to analyse selected characteristics of 
livestock farming in relation to the size of agricultural holdings. The research area 
covered the KujawskoPomorskie Voivodeship in Poland. The farms were grouped 
by size into five categories: very small (up to 1 ha), small (1–5 ha), mediumsized 
(5–15 ha), large (15–50 ha), and very large (50 ha and more). Livestock headage was 
related to the acreage of agricultural land (livestock units per 100 ha AL), the number 
of farms (livestock units per farm), and the number of fulltime workers (livestock 

Adres do korespondencji – Corresponding author: Mgr Łukasz Wiśniewski, Katedra Gospodarki 
Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
ul. Lwowska 1, 87100 Toruń; email: lukaszwisniewski05@gmail.com 

DOI:  http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.4.75

mailto:lukaszwisniewski05@gmail.com
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.4.75


Łukasz Wiśniewski, Roman Rudnicki76

PDGR – PSAH

units per AWU). The analysis took also into account three livestock categories: cattle, 
pigs, and poultry with other farm animals. The data were derived from the National 
Agricultural Census 2010, and were presented in tabular form (for counties), or car
tographic form (for districts). 

Keywords: size of agricultural holdings • livestock farming • KujawskoPomorskie 
Voivodeship • livestock units • AWU 

Wstęp 

Chów zwierząt gospodarskich to prawdopodobnie najstarszy dział rolnictwa (Olszew
ski, 1985), a produkty pochodzenia zwierzęcego od zawsze były ulubionym pożywie
niem człowieka (Falkowski i Kostrowicki, 2001). 

Rozwój produkcji zwierzęcej na określonym obszarze jest uwarunkowany szere
giem czynników o charakterze przyrodniczym (jakość przestrzeni rolniczej), społecz
nym (preferencje żywnościowe ludności danego obszaru), gospodarczym (sytuacja na 
rynku wewnętrznym i międzynarodowym) oraz politycznym (polityka rolna państwa, 
np. kwoty mleczne) (Głębocki, 2014). Wpływ tych czynników znajduje odzwierciedle
nie w zmianach liczby zwierząt gospodarskich i struktury ich pogłowia. Powojenny 
wzrost pogłowia w Polsce był hamowany przez decyzje polityczne związane z uspo
łecznieniem rolnictwa indywidualnego oraz wprowadzeniem obowiązkowych dostaw 
produktów rolnych dla państwa po zaniżonej cenie. Powolny, lecz systematyczny 
wzrost pogłowia w latach 1954–1974 przeszedł w stagnację, a wreszcie w spadek, który 
pogłębiła transformacja gospodarcza i związane z nią pogorszenie się sytuacji ekono
micznej gospodarstw rolnych (Bański, 2010). W latach 1990–2010 nastąpiła redukcja 
pogłowia zwierząt gospodarskich, w tym bydła o 43% (z 10,0 do 5,7 mln szt.), trzody 
chlewnej o 21% (z 19,5 do 15,3 mln szt.), owiec o 94% (z 4,2 do 0,27 mln szt.), koni 
o 72% (z 0,94 do 0,26 mln szt.) (Głębocki, 2014). 

Identyfikując priorytety w modernizacji sektora rolnospożywczego w Polsce 
w  okresie przedakcesyjnym, negatywnie oceniono skalę chowu zwierząt gospodar
skich w stosunku do standardów Unii Europejskiej. Koncentrację produkcji zwierzęcej 
w gospodarstwach rolnych determinuje przede wszystkim struktura agrarna rolnic
twa oraz poziom specjalizacji produkcji rolnej – niestety, obie te kwestie w polskich 
warunkach pozostawiają wiele do życzenia (Paszkowski, Poczta, Wysocki, 1998). Mimo 
to w  latach 2004–2010 wartość eksportu produktów rolnospożywczych wzrosła 
z 5,2 mld do 13,5 mld euro (a wartość importu z 4,4 mld do 10,9 mld euro), co świadczy 
o wysokiej jakości oferowanych towarów (Agencja Rynku Rolnego, 2015). 

Wejście Polski do UE skutkowało również dostosowaniem statystyki publicznej do 
wymogów Eurostatu. Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. po raz pierwszy 
dały możliwość zestawienia na poziomie gminy wybranych cech rolnictwa w ujęciu 
poszczególnych grup wielkościowych gospodarstw rolnych. Agregacja dotyczyła m.in. 
szeregu informacji związanych z chowem zwierząt gospodarskich. 

Celem pracy było ukazanie różnic w chowie zwierząt gospodarskich w różnych 
grupach obszarowych gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym. Do zobrazowania 
tego zjawiska wykorzystano podstawowe wskaźniki stosowane w badaniach koncen

m.in
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tracji chowu zwierząt w gospodarstwach rolnych: liczbę sztuk dużych1 (SD) w prze
liczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) oraz liczbę sztuk dużych w przeliczeniu na 
jedno gospodarstwo rolne. Podjęto próbę oszacowania wydajności pracy w tym dziale 
produkcji rolnej w poszczególnych grupach gospodarstw, tworząc wskaźnik określa
jący pogłowie zwierząt wyrażone w SD przypadające na jedną osobę pełnozatrudnioną 
– AWU2. Ponadto, chcąc poznać zależności między strukturą gatunkową pogłowia 
a wielkością gospodarstw, określono główne kierunki chowu. 

Obliczenia przeprowadzono na przykładzie danych dla województwa kujawsko
pomorskiego, jednego z przodujących w kraju pod względem poziomu rolnictwa, 
odznaczającego się korzystniejszą w stosunku do ogólnopolskiej strukturą wielko
ściową gospodarstw rolnych oraz ponadprzeciętnym poziomem produkcji rolnej 
(Rudnicki, Kluba, Wiśniewski, 2014). 

Materiał i metody 

Źródło danych stanowiły wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego 
w 2010 r. (w skrócie PSR 2010), zagregowane według grup obszarowych gospodarstw 
rolnych, a dotyczące ich liczby, powierzchni, wielkości pogłowia zwierząt gospo
darskich oraz nakładów pracy wyrażonych w AWU. Dane przedstawiono w układzie 
pięciu grup obszarowych gospodarstw rolnych: bardzo małe (do 1 ha), małe (1–5 ha), 
średnie (5–15 ha), duże (15–50 ha), bardzo duże (50 ha i więcej). Analiza wielkości 
pogłowia zwierząt gospodarskich wymagała posługiwania się liczbą sztuk dużych 
(SD). Przeliczeń dokonano na podstawie współczynników przyjętych w definicji sztuk 
dużych UE, stosowanych w statystyce publicznej przez GUS3. Wykorzystana w badaniu 
informacja statystyczna obejmowała pogłowie zwierząt danego gatunku ogółem, tj. 
bez wydzielania poszczególnych grup wiekowoużytkowych. Dlatego uśredniono przy
jęte współczynniki (na podstawie udziału poszczególnych grup wiekowoużytkowych 
w ogólnej liczbie zwierząt danego gatunku), tak aby były reprezentatywne dla całego 
gatunku. Wykorzystano następujące współczynniki: bydło – 0,8, trzoda chlewna – 0,2, 
drób – 0,01, konie – 0,8, kozy – 0,1, owce – 0,1. 

Otrzymane rozkłady przestrzenne badanych cech odniesiono do przyjętych za 
Rudnickim i Klubą (2014) uwarunkowań przyrodniczych i pozaprzyrodniczych rozwoju 
rolnictwa w województwie kujawskopomorskim. 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze wydzielono obszary: 
– o warunkach niekorzystnych (N) – wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produk

cyjnej (WjRpp) poniżej 52 pkt, II strefa nizinna według ONW (kryterium dostępu do 
działania PROW „Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania”) – 54 gminy, 

1 Sztuka duża (SD) – jednostka przyjmująca za podstawę masę ciała zwierząt równą 500 kg 
(Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, 1984). 

2 Annual Work Unit (AWU) – roczna jednostka pracy oznaczająca ekwiwalent pełnego etatu, 
w Polsce określany na 2120 h (Główny Urząd Statystyczny, 2012). 

3 http://stat.gov.pl/metainformacje/slownikpojec/pojeciastosowanewstatystycepublicz
nej/1394,pojecie.html (pobrane 10.12.2015).

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicz�nej/1394
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicz�nej/1394
pojecie.html
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– o warunkach średnio korzystnych (Ś) – WjRpp od 52 do 72 pkt, I strefa nizinna we
dług ONW – 59 gmin, 

– o warunkach korzystnych (K) – WjRpp ponad 72 pkt, poza płatnościami ONW – 
31 gmin. 

Poziom urbanizacji wyznaczono na podstawie podziału na: 
– miasta (M) – tereny silniej zurbanizowane; dotyczy to gmin miejskich i obszarów 

miejskich gmin miejskowiejskich, 
– obszary wiejskie (W) – tereny słabiej zurbanizowane; dotyczy to gmin wiejskich 

i obszarów wiejskich gmin miejskowiejskich. 

Delimitację gmin ze względu na poziom rozwoju społecznogospodarczego prze
prowadzono na podstawie normalizacji pięciu wskaźników, takich jak: 
1) liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

(destymulanta), 
2) udział procentowy bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym (destymulanta), 
3) liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności, 
4) dochody własne gmin w zł na 1 mieszkańca, 
5) udział procentowy ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w ogólnej liczbie ludności. 

W ten sposób gminy podzielono na jednostki: 
– o niskim poziomie rozwoju społecznogospodarczego (N) – poniżej –0,5 odchy

lenia standardowego od średniej wartości znormalizowanej obliczonej dla pięciu 
wskaźników – 24 gminy, 

– o średnim poziomie rozwoju społecznogospodarczego (Ś) – +/–0,5 odchylenia 
standardowego od średniej wartości znormalizowanej obliczonej dla pięciu wskaź
ników – 96 gmin, 

– o wysokim poziomie rozwoju społecznogospodarczego (W) – powyżej +0,5 odchy
lenia standardowego od średniej wartości znormalizowanej obliczonej dla pięciu 
wskaźników – 24 gminy. 

Oprócz tego gminy województwa podzielono według kryterium położenia w grani
cach dawnego zaboru pruskiego (P; 92 gminy) albo rosyjskiego (R; 52 gminy). 

Wyniki zaprezentowano w formie tabelarycznej (dla 19 powiatów; ze względu na 
marginalne znaczenie rolnictwa w powiatach grodzkich Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń 
i Włocławek ujęto je łącznie z tożsamymi powiatami ziemskimi), kartograficznej (dla 
144 gmin, w tym 17 gm. miejskich, 35 gm. miejskowiejskich i 92 gm. wiejskich) oraz 
opisowej (rozstęp wartości danego wskaźnika wg gmin). 

Do wyodrębnienia głównych kierunków chowu zwierząt gospodarskich wykorzy
stano metodę d’Hondta (kolejnych ilorazów). Metoda ta polega na podziale wartości 
bezwzględnych lub udziałów procentowych poszczególnych elementów tworzących 
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badaną strukturę przez kolejne liczby od 1 do n, po czym z otrzymanego zbioru wybiera 
się kolejne największe liczby i przypisuje wagę badanemu elementowi zależnie od tego, 
ile liczb z powstałego przez podział szeregu zostało zaliczonych do nowego podzbioru. 
Jako podstawę analizy przyjęto sześć największych ilorazów, umownie odzwierciedla
jących udział danego elementu jako: 1 – bardzo niski, 2 – niski, 3 – znaczący, 4 – wysoki, 
5 – bardzo wysoki, 6 – dominacja w strukturze. 

Wyniki 

Obsada zwierząt gospodarskich 
Według Powszechnego Spisu Rolnego 2010, gospodarstwa rolne województwa kujaw
skopomorskiego posiadały 463,4 tys. szt. bydła, 1790,8 tys. szt. trzody chlewnej, 
8934,9 tys. szt. drobiu, 9,6 tys. szt. koni, 3,0 tys. szt. kóz oraz 14,0 tys. szt. owiec, co 
łącznie stanowi 827,6 tys. SD (8,5% pogłowia Polski, 4 miejsce za woj. wielkopolskim – 
1798,3 tys. SD, mazowieckim – 1441,6 tys. SD oraz podlaskim – 904,4 tys. SD). Biorąc 
pod uwagę powierzchnię użytków rolnych, obsada w przeliczeniu na 100  ha wyno
siła 76,9 SD, zaś w przeliczeniu na jedno gospodarstwo rolne – 9,3 SD. Wskaźniki te 
charakteryzowały się silnym zróżnicowaniem przestrzennym zarówno w układzie 
19 powiatów (od 52,1 SD/100 ha UR w inowrocławskim i 5,9 SD/gosp. we włocławskim 
do 111,2 SD/100 ha UR w aleksandrowskim i 17,3 SD/gosp. w żnińskim), jak i 144 gmin 
(od 4,6 SD/100 ha UR i 0,14 SD/gosp. w Aleksandrowie Kujawskim w pow. aleksandrow
skim do 328,7 SD/100 ha UR w gminie Solec Kujawski w pow. bydgoskim i 33,5 SD/gosp. 
w gminie Janowiec Wielkopolski w pow. żnińskim) (tab. 1, ryc. 1A i 2A). 

Tak ukierunkowaną analizę przeprowadzono w wydzielonych grupach obszarowych 
gospodarstw rolnych. Wartości omawianych wskaźników kształtowały się następująco: 
– gospodarstwa bardzo małe (do 1 ha): średnio 246,6 SD/100 ha UR i 0,7 SD/gosp.; brak 

zwierząt gospodarskich w trzech miastach (Nieszawa, Brodnica, Radziejów) i dwóch 
gminach wiejskich (Bytoń, Osie), od 1,0 SD/100 ha UR w gminie Lubień Kujawski 
w pow. włocławskim i 0,002 SD/gosp. w Bydgoszczy do 5227,8 SD/100 ha UR w gmi
nie wiejskiej Aleksandrów Kujawski w pow. aleksandrowskim i 16,6 SD/gosp. 
w gminie Dragacz w pow. świeckim (tab. 1, ryc. 1B i 2B), 

– gospodarstwa małe (1–5 ha): średnio 65,0 SD/100 ha UR i 1,7 SD/gosp.; od 
1,7 SD/100 ha UR i 0,05 SD/gosp. w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski w pow. 
aleksandrowskim do 785,0 SD/100 ha UR i 20,0 SD/gosp. w gminie Solec Kujawski 
w pow. bydgoskim (tab. 1, ryc. 1C i 2C), 

– gospodarstwa średnie (5–15 ha): średnio 80,6 SD/100 ha UR i 7,5 SD/gosp.; brak zwie
rząt gospodarskich w Aleksandrowie Kujawskim, od 9,6 SD/100 ha UR i 0,8 SD/gosp. 
we Włocławku w pow. włocławskim do 589,5 SD/100 ha UR i 45,3 SD/gosp. w gminie 
miejskiej Ciechocinek w pow. aleksandrowskim (tab. 1, ryc. 1D i 2D), 

– gospodarstwa duże (15–50 ha): średnio 91,5 SD/100 ha UR i 22,7 SD/gosp.; brak 
zwierząt gospodarskich w Aleksandrowie Kujawskim i Chełmnie, od 11,8 SD/100 ha 
UR i 3,2 SD/gosp. w Chełmży w pow. toruńskim do 227,3 SD/100 ha UR i 52,4 SD/gosp. 
w gminie miejskiej Wąbrzeźno w pow. wąbrzeskim (tab. 1, ryc. 1E i 2E), 
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– gospodarstwa bardzo duże (ponad 50 ha): średnio 56,1 SD/100 ha UR i 83,4 SD/gosp.; 
brak gospodarstw tej wielkości w pięciu miastach (Aleksandrów Kujawski, Chełmża, 
Radziejów, Rypin, Wąbrzeźno) i w gminie Śliwice, brak zwierząt gospodarskich 
w trzech miastach (Bydgoszcz, Chełmno, Nieszawa) i dwóch gminach wiejskich 
(Baruchowo, Wielka Nieszawka), od 3,3 SD/100 ha UR i 2,6 SD/gosp. w Grudziądzu 
do 541,9 SD/100 ha UR i 1100,8 SD/gosp. w gminie Solec Kujawski w pow. bydgo
skim (tab. 1, ryc. 1F i 2F). 

Najwyższy wskaźnik obsady odnotowano w grupie gospodarstw bardzo małych 
(246,6 SD/100 ha UR). Do grupy tej należy zdecydowana większość ferm hodowlanych 
prowadzących wielkoskalową produkcję drobiu opartą na paszy pochodzącej z innych 
gospodarstw rolnych. W 2010 r. w województwie kujawskopomorskim było 61 ferm 
mogących znacząco wpływać na środowisko (są to fermy zobowiązane do posiadania 
zintegrowanego pozwolenia środowiskowego). Najliczniej występowały w gminach 
Zławieś Wielka (6 ferm; pow. toruński) oraz Solec Kujawski (8 ferm; pow. bydgoski). 
Przeprowadzona analiza wykazała, że wskaźnik obsady w przeliczeniu na jedno gospo
darstwo zwiększał się wraz ze wzrostem jego powierzchni, osiągając zdecydowanie 
najwyższą wartość w ostatniej wydzielonej grupie (83,4 SD/gosp.). Tendencja ta nie była 
widoczna w ujęciu przyjmującym za punkt odniesienia powierzchnię użytków rolnych, 
bowiem jak już wcześniej wspomniano, najwyższy wskaźnik miały gospodarstwa bardzo 
małe (246,6 SD/100 ha UR), a najniższy – gospodarstwa bardzo duże (56,1 SD/100 ha UR). 

Biorąc pod uwagę warunki przyrodnicze, stwierdzono, że wskaźnik obsady był 
najwyższy na terenach o niekorzystnych warunkach środowiska przyrodniczego (wynosił 
86,3 SD/100 ha UR, podczas gdy na terenach o korzystnych warunkach – 70,6 SD/100 ha 
UR). Wynika to z nastawienia gospodarstw rolnych położonych w gminach o wskaźniku 
WjRpp przekraczającym 72 pkt na intensywną produkcję roślinną. Te ostatnie obszary 
charakteryzowały się najwyższym wskaźnikiem obsady w przeliczeniu na 1 gospo
darstwo rolne (10,6 SD/gosp., a tereny o niekorzystnych warunkach – 7,8 SD/gosp.). 
Zdecydowanie największe różnice w koncentracji chowu zwierząt gospodarskich wystę
powały między gospodarstwami w miastach i na wsi. W miastach obsada na 100 ha UR 
była blisko dwukrotnie niższa niż na wsi (40,5 SD/100 ha UR; na obszarach wiejskich 
– 78,3 SD/100 ha UR), a w przeliczeniu na jedno gospodarstwo aż sześciokrotnie niższa 
(1,7 SD/gosp.; na obszarach wiejskich – 10,2 SD/gosp.). Zjawisko większej koncentra
cji chowu w gospodarstwach położonych na obszarach wiejskich dotyczyło wszystkich 
wydzielonych grup obszarowych. Przeciętne gospodarstwo na terenie dawnego zaboru 
pruskiego (10,0 SD) posiadało prawie o dwie SD więcej niż to na obszarze dawnego zaboru 
rosyjskiego (8,3 SD). Sytuacja rysowała się odwrotnie w przypadku koncentracji chowu: 
gospodarstwa zlokalizowane na terenie dawnego zaboru rosyjskiego charakteryzowały 
się większą koncentracją chowu w większości grup wielkościowych; wyjątek stanowiły 
gospodarstwa bardzo małe (do 1 ha) oraz bardzo duże (ponad 50 ha – w dawnym zaborze 
pruskim przeciętne gospodarstwo z tej grupy posiadało o ok. 15 SD więcej niż analo
giczne gospodarstwo położone w granicach dawnego zaboru rosyjskiego. Gospodarstwa 
znajdujące się w gminach zakwalifikowanych do jednostek o wysokim poziomie rozwoju 
społecznogospodarczego miały najniższy wskaźnik obsady na jedno gospodarstwo 
(6 SD). Z drugiej strony, tereny o niskim poziomie rozwoju charakteryzowały się najwyż
szą obsadą w przeliczeniu na 100 ha UR (83,9 SD). 
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Ryc. 1A, B / Fig. 1A, B 
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Ryc. 1C, D / Fig. 1C, D 
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Ryc. 1A–F. Obsada zwierząt gospodarskich w SD na 100 ha UR w województwie kujawsko
pomorskim według grup wielkościowych gospodarstw rolnych: A – ogółem, 
B – do 1 ha, C – 1–5 ha, D – 5–15 ha, E – 15–50 ha, F – 50 ha i więcej

Fig. 1A–F. Stocking density in LU per 100 ha AL in the KujawskoPomorskie Voivodeship by 
farm size: A – in total, B – up to 1 ha, C – 1–5 ha, D – 5–15 ha, E – 15–50 ha, 
F – 50 ha and more 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
Source: Authors’ study based on the 2010 National Agricultural Census 
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Ryc. 2A, B / Fig. 2A, B 
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Ryc. 2C, D / Fig. 2C, D 
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Ryc. 2E, F / Fig. 2E, F 
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Ryc. 2A–F. Obsada zwierząt gospodarskich w SD na 1 gospodarstwo rolne w wojewódz
twie kujawskopomorskim według grup wielkościowych gospodarstw rolnych: 
A – ogółem, B – do 1 ha, C – 1–5 ha, D – 5–15 ha, E – 15–50 ha, F – 50 ha i więcej 

Fig. 2A–F. Stocking density in LU per agricultural holding in the KujawskoPomorskie 
Voivodeship by farm size: A – in total, B – up to 1 ha, C – 1–5 ha, D – 5–15 ha, 
E – 15–50 ha, F – 50 ha and more 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
Source: Authors’ study based on the 2010 National Agricultural Census

Pracujący w gospodarstwach a chów zwierząt gospodarskich 
W celu określenia zależności między wielkością produkcji zwierzęcej a liczbą osób 
pracujących w gospodarstwach rolnych w przyjętych grupach wielkościowych zbudo
wano wskaźnik liczby SD przypadających na jednego pełnozatrudnionego. Autorzy 
zdają sobie sprawę z niedoskonałości ujęcia – nie oddaje ono faktycznej wydajności 
pracy przy chowie zwierząt, ponieważ użyte dane statystyczne odnoszą się do produk
cji rolnej ogółem, czyli roślinnej i zwierzęcej razem. Należy też pamiętać, że produkcja 
zwierzęca jest znacznie bardziej pracochłonna od roślinnej, ponieważ absorbuje siłę 
roboczą w równym stopniu przez cały rok. 

W 2010 r. w gospodarstwach rolnych województwa kujawskopomorskiego praco
wało 103,5 tys. osób pełnozatrudnionych. Jeżeli tę liczbę odniesie się do pogłowia zwie
rząt gospodarskich, na jedną jednostkę AWU przypadnie 8 SD. W porównaniu do średniej 
krajowej (4,6 SD/AWU) w badanym regionie na jednego pracującego przypada blisko 
dwa razy więcej zwierząt gospodarskich, co świadczy o intensywnej produkcji zwierzę
cej. W układzie powiatów wskaźnik wynosił od 4,9 SD/AWU (w pow. włocławskim) do 
12,0 SD/AWU (w pow. żnińskim), zaś w układzie gmin – od 4,6 SD/AWU (w Aleksandrowie 
Kujawskim w pow. aleksandrowskim) do 328,7 SD/AWU (w gminie Solec Kujawski w pow. 
bydgoskim) (tab. 2; ryc. 3A). 

W przyjętych grupach wielkościowych wskaźnik liczby SD przypadających na 1 osobę 
pełnozatrudnioną w gospodarstwie kształtował się następująco: 
– gospodarstwa bardzo małe (do 1 ha): średnio 2,8 SD/AWU; od 0,02 SD/AWU w gmi

nie miejskiej Kowal w pow. włocławskim do 62,8 SD/AWU w gminie Nowa Wieś 
Wielka w pow. bydgoskim (tab. 2; ryc. 3B), 

– gospodarstwa małe (1–5 ha): średnio 2,2 SD/AWU; od 0,1 SD/AWU w gminie miej
skiej Inowrocław w pow. inowrocławskim do 26,9 SD/AWU we Włocławku w pow. 
włocławskim (tab. 2; ryc. 3C), 

– gospodarstwa średnie (5–15 ha): średnio 5,1 SD/AWU; od 0,5 SD/AWU we 
Włocławku w pow. włocławskim do 56,7 SD/AWU w gminie miejskiej Ciechocinek 
w pow. aleksandrowskim (tab. 2; ryc. 3D), 

– gospodarstwa duże (15–50 ha): średnio 11,6 SD/AWU; od 2,3 SD/AWU w gmi
nie miejskiej Chełmża w pow. toruńskim do 32,7 SD/AWU w gminie miejskiej 
Wąbrzeźno w pow. wąbrzeskim (tab. 2; ryc. 3E), 

– gospodarstwa bardzo duże (ponad 50 ha): średnio 21,0 SD/AWU; od 2,4 SD/AWU 
w  Grudziądzu w pow. grudziądzkim do 229,7 SD/AWU w gminie Jeżewo w pow. 
świeckim (tab. 2; ryc. 3F). 
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Tabela 2. Wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich w SD w przeliczeniu na 1 osobę 
pełnozatrudnioną (AWU) w województwie kujawskopomorskim według grup 
wielkościowych gospodarstw rolnych 

Table 2. Livestock headage in SD per fulltime worker (AWU) in the KujawskoPomorskie 
Voivodeship by farm size 

Wyszczególnienie 
Item

Ogółem
In total < 1 ha 1–5 ha 5–15 ha 15–50 ha ≥ 50 ha

Województwo
Voivodeship 8,0 2,8 2,2 5,1 11,6 21,0

w tym: powiaty  
in which: counties 

Aleksandrowski  8,9  7,0 2,3 5,9 13,4 36,0
Brodnicki 10,5  1,2 2,3 7,0 17,0 16,1
Bydgoski  8,6  5,2 3,1 4,7 10,3 26,0
Chełmiński  6,2  0,6 2,7 4,2  9,5 14,9
Golubskodobrzyński  9,1  0,7 1,9 6,9 17,0 22,3
Grudziądzki  5,9  0,2 0,7 4,4  9,7 14,0
Inowrocławski  7,8  4,0 4,9 3,9  7,1 19,4
Lipnowski  6,2  1,5 3,2 4,5 11,0 17,2
Mogileński  7,9  0,4 1,3 4,6 10,5 27,6
Nakielski  8,7  4,7 1,2 4,9 10,7 15,7
Radziejowski  7,5  0,3 2,7 5,4 12,3 16,4
Rypiński  8,1  0,8 2,1 6,3 14,9 34,0
Sępoleński  8,5  1,0 1,5 5,1 11,9 13,3
Świecki  9,1  5,1 1,5 5,1 13,0 31,4
Toruński  9,1 15,0 1,8 6,3 14,2 21,3
Tucholski  7,1  0,4 1,2 4,7 11,7 18,9
Wąbrzeski  9,9  0,6 2,2 6,4 14,0 23,1
Włocławski  4,9  0,7 2,2 3,6  7,4 17,0

Żniński 12,0  3,2 2,4 5,6 12,5 32,0

Uwarunkowania zewnętrzne 
External determinants 

Warunki 
przyrodnicze 
Natural conditions 

N  8,3  2,4 3,1 5,5 12,9 25,7

Ś  7,7  4,3 1,7 5,0 12,1 21,4

K  8,1  1,7 2,1 5,1 10,8 19,5

Urbanizacja 
Urbanisation 

M  3,8  1,1 2,4 3,8  6,5 16,3

W  8,2  3,0 2,2 5,2 11,7 21,0
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Wyszczególnienie 
Item

Ogółem
In total < 1 ha 1–5 ha 5–15 ha 15–50 ha ≥ 50 ha

Poziom rozwoju 
społeczno 
gospodarczego
Level of socioeconomic 
development

N 6,8 1,1 2,7 5,0 10,9 18,1

Ś 8,3 2,3 1,9 5,1 11,8 20,6

W 8,4 6,6 3,0 5,6 12,3 27,4

Historia 
History

P 8,5 3,2 2,1 5,1 11,6 20,9

R 7,1 1,8 2,5 5,2 11,8 21,3

Województwo na tle kraju / Voivodeship as against the country

Polska = 100 pkt 
Poland = 100 pts 173,6 130,8 177,5 134,9 109,4 107,8

Objaśnienie symboli jak w tabeli 1 / See Table 1 for description of symbols 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
Source: Authors’ study based on the 2010 National Agricultural Census 

Tabela 2. cd. / Table 2. cont.

Wartość wskaźnika w pewien sposób odzwierciedla metody produkcji oraz poziom 
zmechanizowania prac związanych z chowem zwierząt gospodarskich w poszczegól
nych grupach wielkościowych gospodarstw rolnych. Wysoka wartość wskaźnika świad
czy o zmechanizowaniu produkcji w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwie bardzo 
dużym (ponad 50 ha) na jedną osobę pełnozatrudnioną przypadało prawie dziesięć razy 
więcej zwierząt niż w gospodarstwie małym (1–5 ha) i cztery razy więcej niż w gospo
darstwie średnim (5–15 ha). 

Na zróżnicowanie wydajności pracy ludzkiej związanej z chowem zwierząt gospo
darskich, mierzonej liczbą SD na jednego pełnozatrudnionego, największy wpływ 
miał czynnik urbanizacyjny oraz poziom rozwoju społecznogospodarczego. Na 
obszarach wiejskich na jedną jednostkę AWU przypadało ponad dwa razy więcej zwie
rząt gospodarskich (8,2 SD) niż w gminach miejskich (3,8 SD), co wskazuje na słabo 
rozwinięty dział produkcji zwierzęcej w gospodarstwach zlokalizowanych na obsza
rach miejskich (tendencja ogólna; wyjątek stanowi grupa gospodarstw o powierzchni 
1–5 ha). Ponadto wartość omawianego wskaźnika miała związek z poziomem rozwoju 
społecznogospodarczego danej gminy (niski poziom – 6,8 SD/AWU, średni poziom 
– 8,3 SD/AWU, wysoki poziom – 8,4 SD/AWU; tendencja ogólna, wyjątek stanowi 
grupa gospodarstw o powierzchni 1–5 ha). Biorąc pod uwagę warunki środowiska 
przyrodniczego, zauważono tendencję – widoczną w grupach gospodarstw średnich 
(5–15 ha), dużych (15–50 ha) i bardzo dużych (ponad 50 ha) – do zmniejszania się 
liczby SD przypadających na jedną osobę pełnozatrudnioną w miarę wzrostu wartości 
wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
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Ryc. 3A, B / Fig. 3A, B
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Ryc. 3C, D / Fig. 3C, D
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Ryc. 3E, F / Fig. 3E, F 
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Główne kierunki chowu zwierząt gospodarskich 
Wyniki PSR 2010 umożliwiły również ocenę struktury gatunkowej pogłowia zwierząt 
gospodarskich w poszczególnych grupach wielkościowych. Wydzielono trzy kategorie 
zwierząt: bydło, trzodę chlewną oraz – z uwagi na niewielkie pogłowie pozostałych 
grup zwierząt – drób i inne zwierzęta. Aby ograniczyć liczbę możliwych kombinacji, 
uproszczono metodę kolejnych ilorazów. Jeżeli danemu gatunkowi przypisano 3, 
4 lub 5 ilorazów, oznaczało to, że przeważa on nad dwoma pozostałymi gatunkami. 
Maksymalna liczba ilorazów (6) wskazywała na zdominowanie struktury przez dany 
gatunek. W przypadku gdy dwa gatunki otrzymywały po 3 ilorazy bądź wszystkie trzy 
gatunki po 2 ilorazy, typy określano jako równe udziały danych gatunków. Wyróżniono 
10 typów struktury gatunkowej pogłowia (tab. 3, ryc. 4): 
– typ 1 – dominacja bydła – gmina miejskowiejska Piotrków Kujawski; najliczniejszy 

(13 gmin) w grupie gospodarstw bardzo dużych, brak w grupie gospodarstw małych, 
– typ 2 – dominacja trzody chlewnej – miasta Brodnica i Toruń; najliczniejszy (17) 

w grupie gospodarstw bardzo dużych, 
– typ 3 – dominacja drobiu i innych zwierząt – miasta Ciechocinek i Włocławek, 

gminy Białe Błota i Wielka Nieszawka, gmina miejskowiejska Solec Kujawski; naj
liczniejszy (50) w grupie gospodarstw bardzo małych, brak w grupie gospodarstw 
dużych i bardzo dużych, 

– typ 4 – przewaga bydła – 49 gmin; najliczniejszy (62) w grupie gospodarstw dużych;
– typ 5 – przewaga trzody chlewnej – 41 gmin; najliczniejszy (68) w grupie gospo

darstw małych, 
– typ 6 – przewaga drobiu i innych zwierząt – 8 gmin; najliczniejszy (32) w grupie 

gospodarstw najmniejszych, brak w grupie gospodarstw dużych, 
– typ 7 – równe udziały bydła, trzody chlewnej, drobiu i innych zwierząt – miasto 

Bydgoszcz oraz gminy wiejskie Koneck i Łysomice; najliczniejszy (7) w grupie go
spodarstw małych, brak w grupie gospodarstw bardzo dużych, 

– typ 8 – równe udziały bydła i trzody chlewnej – 33 gminy; najliczniejszy (38) w gru
pie gospodarstw średnich, 

– typ 9 – równe udziały bydła oraz drobiu i innych zwierząt – miasto Grudziądz; naj
liczniejszy (4) w grupie gospodarstw bardzo małych, brak w gospodarstwach ma
łych i dużych, 

– typ 10 – równe udziały trzody chlewnej oraz drobiu i innych zwierząt –zidentyfi
kowany w grupach gospodarstw bardzo małych (4 gminy), małych (1), dużych (1) 
i bardzo dużych (1).

Ryc. 3A–F. Wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich w SD w przeliczeniu na 1 osobę pełno
zatrudnioną (AWU) w województwie kujawskopomorskim według grup wielkoś
ciowych gospodarstw rolnych: A – ogółem, B – do 1 ha, C – 1–5 ha, D – 5–15 ha, 
E – 15–50 ha, F – 50 ha i więcej 

Fig. 3A–F. Livestock headage in LU per fulltime worker (AWU) in the KujawskoPomorskie 
Voivodeship by farm size: A – in total, B – up to 1 ha, C – 1–5 ha, D – 5–15 ha, 
E – 15–50 ha, F – 50 ha and more 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
Source: Authors’ study based on the 2010 National Agricultural Census 
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Tabela 3. Główne kierunki chowu zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko 
pomorskim według grup wielkościowych gospodarstw rolnych (typ 1 – dominacja 
bydła, 2 – dominacja trzody chlewnej, 3 – dominacja drobiu i innych zwierząt, 
4 – przewaga bydła, 5 – przewaga trzody chlewnej, 6 – przewaga drobiu i innych 
zwierząt, 7 – równe udziały bydła, trzody chlewnej oraz drobiu i innych zwierząt, 
8 – równe udziały bydła i trzody chlewnej, 9 – równe udziały bydła oraz drobiu 
i innych zwierząt, 10 – równe udziały trzody chlewnej oraz drobiu i  innych 
zwierząt) 

Table 3. Main livestockfarming types in the KujawskoPomorskie Voivodeship by farm 
size (type 1 – dominant share of cattle, 2 – dominant share of pigs, 3 – dominant 
share of poultry with other animals, 4 – major share of cattle, 5 – major share 
of pigs, 6 – major share of poultry with other animals, 7 – equal shares of cattle, 
pigs, and poultry with other animals, 8 – equal shares of cattle and pigs, 9 – equal 
shares of cattle and poultry with other animals, 10 – equal shares of pigs and 
poultry with other animals) 

Wyszczególnienie 
Item

Ogółem
In total < 1 ha 1–5 ha 5–15 ha 15–50 ha ≥ 50 ha

Województwo 
Voivodeship 8 3 6 8 8 8

w tym: powiaty 
in which: counties 

Aleksandrowski 7 3 6 7 4 6
Brodnicki  8 5 5 8 8 5
Bydgoski  7 3 3 5 5 7
Chełmiński  8 6 5 8 8 5
Golubskodobrzyński  5 6 5 8 8 5
Grudziądzki  8 6 5 8 8 5
Inowrocławski  5 3 3 4 4 5
Lipnowski  4 6 6 4 4 4
Mogileński  4 6 5 5 8 4
Nakielski  4 6 7 8 4 4
Radziejowski  4 4 6 4 4 1
Rypiński  4 5 7 4 4 8
Sępoleński  8 1 5 5 8 8
Świecki  5 3 5 5 5 5

Toruński  4 3 5 8 8 8

Tucholski  8 6 5 8 8 4

Wąbrzeski  8 6 5 8 8 5

Włocławski  8 3 6 4 4 5

Żniński  5 5 5 5 8 5
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Wyszczególnienie 
Item

Ogółem
In total < 1 ha 1–5 ha 5–15 ha 15–50 ha ≥ 50 ha

Uwarunkowania zewnętrzne 
External determinants 

Warunki 
przyrodnicze 
Natural conditions 

N 4 6 6 4 8 5

Ś 4 3 6 8 4 5

K 8 6 6 8 8 8

Urbanizacja 
Urbanisation 

M 5 3 6 7 5 5
W 8 3 6 8 8 8

Poziom rozwoju 
społeczno 
gospodarczego
Level of socio 
economic 
development

N 4 6 6 4 4 8

Ś 8 3 6 8 8 8

W 7 3 6 5 8 7

Historia 
History 

P 8 3 6 5 8 5
R 4 3 6 4 4 4

Województwo na tle kraju / Voivodeship as against the country

Polska / Poland 4 3 6 4 4 5

Objaśnienie symboli jak w tabeli 1 / See Table 1 for description of symbols 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
Source: Authors’ study based on the 2010 National Agricultural Census 

Tabela 3. cd. / Table 3. cont.

Region kujawskopomorski charakteryzował się równym udziałem bydła i trzody 
chlewnej (typ 8). 

Analizując prezentowane wyniki, można stwierdzić, że w miarę wzrostu 
powierzchni gospodarstwa rolnego nasila się jego specjalizacja w produkcji zwie
rzęcej. Potwierdza to liczba gmin charakteryzujących się dominacją danego gatunku 
w grupie gospodarstw dużych i bardzo dużych. Wyjątek stanowi dominacja drobiu 
i pozostałych zwierząt – najliczniej spotykana w grupie gospodarstw do 1 ha. Wpłynęła 
na to obecność ferm prowadzących wielkoskalową produkcję w oparciu o paszę pocho
dzącą z innych gospodarstw. 

Na kierunki chowu zwierząt gospodarskich miały również wpływ uwarunkowa
nia zewnętrzne. Inne od typu charakteryzującego województwo (równy udział bydła 
i trzody chlewnej) kierunki chowu wykazano na obszarach dawnego zaboru rosyj
skiego, gdzie WjRpp nie przekracza 72 pkt, oraz w gminach o niskim poziomie rozwoju 
społecznogospodarczego (przewaga bydła). Ponadto na obszarach miejskich stwier
dzono przewagę chowu trzody chlewnej, a w gminach cechujących się wysokim pozio
mem rozwoju – równy udział wszystkich trzech kategorii zwierząt gospodarskich. 
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Ryc. 4A, B / Fig. 4A, B 
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Ryc. 4C, D / Fig. 4C, D 
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Ryc. 4E, F / Fig. 4E, F 
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Ryc. 4A–F. Główne kierunki chowu zwierząt gospodarskich w województwie kujawskopo
morskim według grup wielkościowych gospodarstw rolnych: A – ogółem, B – do 
1 ha, C – 1–5 ha, D – 5–15 ha, E – 15–50 ha, F – 50 ha i więcej 

Fig. 4A–F. Main livestockfarming types in the KujawskoPomorskie Voivodeship by farm 
size: A – in total, B – up to 1 ha, C – 1–5 ha, D – 5–15 ha, E – 15–50 ha, F – 50 ha 
and more 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
Source: Authors’ study based on the 2010 National Agricultural Census

Rozpatrując zagadnienie w ujęciu wydzielonych grup obszarowych, zanoto
wano, że w gospodarstwach o powierzchni do 5 ha występowały tylko typy zwią
zane w chowem drobiu i pozostałych zwierząt (typ 3 – dominacja, typ 6 – przewaga). 
Analiza wykazała, że najsilniejszy wpływ na kierunki chowu zwierząt gospodarskich 
w grupie gospodarstw o powierzchni ponad 5 ha miały trzy czynniki: historyczny, 
urbanizacyjny i przyrodniczy. Na terenie dawnego zaboru rosyjskiego w gospodar
stwach rolnych przeważał chów bydła, a na obszarze dawnego zaboru pruskiego 
– chów trzody chlewnej (w gospodarstwach 5–15 ha oraz 50 ha i więcej). Udziały 
bydła i trzody chlewnej były równe w jednostkach wiejskich oraz gminach, w których 
WjRpp przekraczał 72 pkt. 

Podsumowanie 

Przeprowadzono analizę wybranych cech chowu zwierząt gospodarskich w wydzielonych 
grupach wielkościowych gospodarstw rolnych. Potwierdzono, że areał gospodarstwa ma 
zasadnicze znaczenie dla obsady zwierząt zarówno w przeliczeniu na 100 ha UR, jak 
i na 1 gospodarstwo rolne – wartości tych wskaźników zwiększają się wraz ze wzrostem 
powierzchni gospodarstwa. Wyjątkami są tu gospodarstwa bardzo małe (do 1 ha), które 
charakteryzują się wysokimi wskaźnikami obsady na 100 ha UR, szczególnie w przy
padku produkcji drobiu, oraz gospodarstwa bardzo duże, z najniższym w odniesieniu 
do powierzchni wskaźnikiem obsady. Wielkość gospodarstwa rolnego jest czynnikiem 
warunkującym poziom zmechanizowania produkcji zwierzęcej, co znajduje potwierdze
nie w fakcie, że przyjęty w analizie wskaźnik liczby SD przypadających na jedną osobę 
pełnozatrudnioną zwiększa swoją wartość w kolejnych grupach obszarowych. Analiza 
składu gatunkowego zwierząt gospodarskich wykazała, że wraz ze wzrostem areału 
gospodarstwa rolnego postępuje specjalizacja jego produkcji zwierzęcej. 

Produkcja zwierzęca charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem przestrzennym. 
Na terenie województwa kujawskopomorskiego można wydzielić kilka obszarów 
koncentracji chowu zwierząt gospodarskich, w tym Pojezierze Dobrzyńskie i Cheł miń
skie, Równinę Inowrocławską, Pojezierze Gnieźnieńskie oraz Wysoczyznę Świecką. 
Otrzymane układy przestrzenne zależą od grupy obszarowej gospodarstw. Koncentracja 
chowu w gospodarstwach małych uwidocznia się w gminach podmiejskich (Bydgoszczy, 
Torunia, Inowrocławia, Włocławka), a w gospodarstwach dużych – w powiatach golub
skodobrzyńskim, brodnickim i rypińskim. Ponadto uzyskane układy przestrzenne są 
różnicowane przez uwarunkowania zewnętrzne wpływające na możliwości rozwoju 
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rolnictwa. Na analizowane cechy chowu zwierząt gospodarskich szczególne silnie 
oddziałuje poziom urbanizacji danej jednostki (gospodarstwa w miastach mają blisko 
dwukrotnie niższy wskaźnik obsady w przeliczeniu na 100 ha UR i prawie sześciokrotnie 
niższy w przeliczeniu na 1 gospodarstwo rolne), przynależność do określonego dawnego 
zaboru oraz poziom rozwoju społecznogospodarczego. 
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Seeking interrelations between the level of social 
and economic development and the indicators 
of the economic and production disagrarisation of farms 

W poszukiwaniu wzajemnych zależności między poziomem 
rozwoju społeczno-gospodarczego a wskaźnikami 
ekonomiczno-produkcyjnej dezagraryzacji gospodarstw 
rolnych 

Tomasz Wojewodzic1, Łukasz Satoła1, Sylwester Tabor2 
University of Agriculture in Krakow 
1 Faculty of Agriculture and Economics, 2 Faculty of Production and Power 
Engineering 

Abstract. Disagrarisation can be looked at from a broad perspective, when referred to the 
social and economic processes taking place in rural areas, or from a narrower perspective, 
when related to farms (as understood by the Polish law). In the latter case, production 
and economic aspects come first. The study attempted at measuring the interrelations 
between the level of social and economic development of a local administrative entity 
(county) and the indicators of the processes of the economic and production disagrari-
sation of farms located therein (share of land with agriculture in poor condition; or-
ganisational intensity of agriculture). It was found that the indicators of economic and 
production disagrarisation assumed high values both in the counties that achieved high 
scores for their level of social and economic development, and in those with low scores. 
However, the causes of the considerable advancement of disagrarisation differ between 
the two groups of counties. The factor that supports the continuation of production and 
helps in maintaining the importance of incomes earned from agriculture is, among oth-
ers, the favourable natural conditions of agricultural production. 

Keywords: disagrarisation • Małopolska and Pogórze region • farms • social and econo-
mic development • rural areas 

Streszczenie. Pojęcie dezagraryzacji można rozumieć w szerokim ujęciu – w odniesie-
niu do procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących na obszarach wiejskich, jak 
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również w ujęciu węższym – w odniesieniu do podmiotów funkcjonujących w polskim 
prawie jako gospodarstwa rolne. W tym drugim przypadku na pierwszy plan wysuwają 
się aspekty produkcyjno-ekonomiczne. W opracowaniu podjęto próbę pomiaru zależno-
ści między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki lokalnej (powiatu) 
a wskaźnikami procesów produkcyjno-ekonomicznej dezagraryzacji położonych na jej te-
renie gospodarstw rolnych (udział użytków rolnych o złej kulturze rolnej; organizacyjna 
intensywność rolnictwa). Przeprowadzona analiza wykazała, że wskaźniki dezagraryzacji 
produkcyjno-ekonomicznej przyjmują wysokie wartości zarówno w powiatach o wysokiej, 
jak i tych o niskiej ocenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, odmienne są na-
tomiast przyczyny dużego zaawansowania procesu dezagraryzacji w tych dwóch grupach 
jednostek. Do czynników sprzyjających kontynuowaniu produkcji oraz podtrzymywaniu 
znaczenia dochodów uzyskiwanych z rolnictwa należą m.in. korzystne dla produkcji rol-
niczej warunki przyrodnicze. 

Słowa kluczowe: dezagraryzacja • region Małopolska i Pogórze • gospodarstwa rolne • 
obszary wiejskie • rozwój społeczno-gospodarczy 

Introduction 

Currently, the European agriculture can be considered as being in a state of transition. 
The character of the changes occurring therein depends on the country, and is largely 
determined by its specific history of agrarian development. Contrary to expectations, 
the processes of integration taking place in the whole European economy, and particu-
larly in agriculture, have not solved the agrarian heritage problems of individual coun-
tries, or removed the differences in the importance of agriculture to the economy and 
agricultural structures, resulting from, among others, the mental and cultural diver-
sity (Musiał, 2007). 

The agrarian thought in Western Europe emphasises the importance of multi-
functional agriculture and a substantial number of farms to ensuring the useful role 
of agriculture in sustainable rural development. “To maintain the European model 
of agriculture and rural areas, it is necessary to meet the challenges of reconciling 
economic functions with non-economic ones, internalising external effects into the 
economic account, preserving the natural and cultural values of the countryside, 
protecting villages against depopulation and loss of landscape assets, and protecting 
family farms” (Zegar, 2012, p. 15). 

It is worth remembering that the processes observed in agriculture and in rural 
areas do not occur in isolation, but as part of the time and socio-economic space, to 
which they have a causal relationship (Wigier, 2012). In this light, it appears important 
to investigate the correlations between the level of socio-economic development of 
a particular territory and the scale of the phenomenon of production and economic 
disagrarisation of agricultural farms. As shown by some studies, agriculture is high on 
the list of factors responsible for the low development level of regions (Boldrin and 
Canova, 2001). The rate and scope of transformation in rural areas, and its effects on 
both the local economy and the inhabitants are a consequence of changes taking place 
on a broader, mesoeconomic or even macroeconomic scale. Therefore, the observed 
phenomenon of the gradual abandonment of agricultural production by farm owners 

m.in
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should be verified empirically, and examined in the varied socio-economic context in 
which it occurs. 

The main objective of this study was to identify the factors contributing to the 
disagrarisation and extensification of agricultural production. The following research 
hypothesis was formulated: 

H1: The high socio-economic development of a territorial unit fosters the production 
and economic disagrarisation of agricultural farms within its boundaries. 

Material and methods 

The rural counties of the Małopolska and Pogórze macroregion were delimitated in 
terms of socio-economic development and the organisational intensity of agriculture. 
The macroregion consists of four voivodeships of south-eastern Poland: Małopolskie, 
Podkarpackie, Śląskie, and Świętokrzyskie. 

Measuring the level of socio-economic development 
The selection of time periods and of explanatory variables was determined by the 
availability of statistical data. The calculations were made for the year 2010 using the 
data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office (www.stat.gov.pl). 

Based on an analysis of the available statistical data and the literature on the 
subject (i.a., Jaworska and Luty, 2009; Stanny, 2010; Wojewodzic, 2003), a set of eight 
characteristics best describing (according to the authors) the level of socio-economic 
development was identified, three of which with a nature of destimulants (D), and the 
others, stimulants (S). The explanatory variables were as follows: 
1) number of business entities per 10 thousand people of working age (S), 
2) average monthly gross salary (S), 
3) income per capita in the municipality (S), 
4) net migration rate1 of people of working age (migration for permanent residence, 

between counties and abroad) (S), 
5) number of foundations, associations and social organisations per 10 thousand in-

habitants (S), 
6) registered unemployment rate (D), 
7) proportion of people registered as unemployed in the number of people of working 

age (D), 
8) persons in families on welfare as percent of the total population (D). 

1 Net migration for permanent residence of the population of a certain age per 10 thousand 
people of this age. (The indicators relating to the number and structure of the popula-
tion (gender, age group) of 2010 were recalculated in accordance with the results of the 
National Census 2011 (www.stat.gov.pl)). 

www.stat.gov.pl
www.stat.gov.pl
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Two of the eight variables were constructed on the basis of the number of unem-
ployed persons in order to highlight the importance of the availability of jobs to 
the course of economic and social processes. The inevitably subjective choice of the 
above-mentioned factors (other factors that could have an impact on the phenomenon 
studied were omitted from the analysis) may give rise to controversy. The authors, 
however, assumed that socio-economic development is primarily to serve man, and 
the latter objective is in conflict with high unemployment. The substantial level of 
unemployment makes it difficult to fully exploit the economic potential, on the one 
hand, and contributes to the accumulation of social problems, on the other. 

To describe the level of socio-economic development, a synthetic measure was 
constructed employing the zeroed unitarisation method. To do so, the explanatory 
variables were standardised using appropriate mathematical formulas. These were as 
follows: 
• for stimulants (S) (for which a high value is desirable): 

Z
x x

x xij
ij ij

ij ij

=
−

−
min

max min

• for destimulants (D):

Z
x x

x xij
ij ij

ij ij

=
−

−
max

max min

The standardised variables Zij obtained in the above way assume values from the 
range [0, 1], where “1” represents an object with the most favourable value of a given 
variable, and “0” the one with the least favourable value (Kukuła, 2000). 

The synthetic measure of socio-economic development (SED) was calculated as an 
arithmetic mean of the normalised explanatory variables for a given territorial unit. 
The resulting value is relative and must lie within the range (0, 1), with a higher value 
indicating a higher level of socio-economic development. 

Measuring the level of production and economic disagrarisation 
The literature on the subject does not mention any methods for measuring the advance-
ment of disagrarisation. Therefore, the assessment of this phenomenon was based on 
three intermediate indicators describing the production and economic aspects of the 
functioning of agricultural farms (as understood by the applicable law): 
1) intensity of agriculture organisation2, 
2) percentage of farms without income from agricultural activities, 
3) share of agricultural land in poor agricultural condition in the structure of arable 

lands. 

2 A low density of livestock and a high proportion of extensive crops and fallows in the structure 
of arable lands reduce the value of potential intensity, and thus indirectly reflect the scale of 
disagrarisation. 
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The potential intensity of agriculture organisation (IO) was evaluated using a method 
proposed by Kopeć (1978). The method, despite its limitations, allows a synthetic assess-
ment of the organisation intensity for plant production (IP), and for livestock production 
(IA). This is performed using the following formulas (the intensity factors, SP and SA, take 
into account the potential labour and capital requirements of a given activity): 

IP = Σ WP · SP and IA = Σ PA · SA 

where: 
 WP – share of a given crop in the structure of arable lands, 
 SP – intensity factor for the crop, 
 PA – density of a given animal species (expressed in SD/100 ha of arable land), 
 SA – intensity factor for the animal species. 

The intensity of organisation was assessed using a scale proposed by Kopeć (1978): 
extensive (< 200 pts), of low intensity (200–250 pts), of medium intensity (250–300 pts). 
No counties3 in the examined area showed a high (300–350 pts) or very high (> 350 pts) 
intensity of agriculture organisation. 

To verify the hypothesis H1, the correlation between the level of socio-economic 
development and the level of production and economic disagrarisation was studied 
using Pearson’s correlation coefficient (rxy). 

The spatial variation in the examined phenomena was presented on maps where 
units with highest and lowest values of the respective indicators (extreme quartile 
groups: I and IV) were distinguished. 

Results and discussion 

Socio-economic development 
The issues related to the socio-economic development processes occurring at a regional 
or local scale are frequently discussed in the contemporary economic literature, and 
receive a lot of attention from specialists in such fields of science as sociology, regional 
policy, geography (especially economic geography), management, or spatial economy. 
The fact that the representatives of such diverse sciences have taken interest in the 
course of the development processes can be considered as an evidence of their complex-
ity and multi-dimensionality, and the multitude of factors behind them. 

Because of the diversity of factors influencing local and regional development, 
they are usually divided into two groups: internal (endogenous) factors and external 
(exogenous) factors. It is sometimes difficult to univocally assign a particular factor to 
one of these categories. Nevertheless, defining the role of internal and external factors 
in the local and regional development is not only scientifically relevant, but it is also 
necessary in the practical management of local development (Gorzelak, 2000). 

3 Urban counties, due to their specificity and a marginal significance of agriculture for their 
area, were omitted from the study. 
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According to the convergence hypothesis, regions with weaker factors of produc-
tion are not necessarily doomed to a poorer development. They may fill in the develop-
ment gap by copying the dynamics of development of the wealthier regions, which is a 
characteristic feature of exogenous development. 

The national development programmes that are implemented in a country should 
take rural areas, agriculture, and agribusiness into consideration (Tomczak, 2006). This 
is particularly important for Poland where historical processes have created specific 
conditions that lead to a development gap separating rural areas from urban ones. 
Failure to consider such a fact would cause the adopted development programmes 
to be incomplete. As a result, part of the country would be prevented from follow-
ing the path of economic expansion, and a portion of society would be condemned 
to marginalisation; also the progress of civilisation would be hampered. Nowadays, 
social marginalisation is not a rare phenomenon, and it will continue to affect various 
social groups. What is the most worrying, is that it affects a substantial part of the 
rural youth who live in areas distant from large urban centres and major transport 
routes (Kowalska, 2010). 

Despite the dynamic changes occurring in the global economy, agriculture in general 
continues to be of great importance for three areas: economic growth and develop-
ment; living conditions of the population; and environmental services (Adamowicz, 
2008). The weight of individual areas varies between different countries and depends 
on their level of socio-economic development as well as the advancement of structural 
changes in their economies, but also on the stage in the process of transition from 
an economy based on agriculture, through an industrialised economy, to an economy 
characteristic of post-industrial society. 

In urbanised and industrialised countries, the direct production-related signifi-
cance of agriculture is little both in terms of employment (it absorbs 2–3% of the 
working population), and national income (it generates 1–3% of GDP). It should be 
noted, however, that this sector of the economy in such countries is highly developed, 
and forms a basis for broadly-understood agribusiness comprising the processing 
industry and the services sector. Agribusiness, in this sense, produces a significantly 
greater share of GDP and employs more people than agriculture itself. Achieving high 
development levels of agriculture and agribusiness is possible due to the high level of 
economic development of the country (abundance, wealth), and often results from the 
substantial public subsidies given to agriculture. 

Regardless of the diminishing contribution of agriculture to the gross domestic 
product and the employment, its role is indisputable (what changes, however, is its 
functions). Agriculture is the first link in the food chain, and an essential part of the 
national economy system (Ziętara, 2008). The legislation on economic issues and the 
changes occurring in the economy under the influence of market forces significantly 
affect agriculture. The internal market mechanisms and the pressure of interna-
tional competition force some farms to pursue strategies typical of commercial enti-
ties making the maximisation of profits their main objective (Sobiecki, 2007). Such 
processes result in the polarised agriculture, where apart from high-performance, 
market-orientated entities there is a group of multifunctional farms or farms with only 
social functions. 
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Nowadays, the perception of the countryside is changing both in public conscious-
ness and economic policy (especially agricultural and regional). Rural areas are no 
longer regarded as monofunctional areas, that is ones based solely on agriculture, but 
as multifunctional areas, fulfilling various economic, social, environmental, cultural, 
and spatial functions on a local, regional, and national scale (Kłodziński, 2010; 
Kutkowska, 2012; Wilkin, 2011). 

The Małopolska and Pogórze macroregion was found to be highly polarised in 
terms of socio-economic development (Fig. 1). Not surprisingly, the rural counties 
with a higher rating for this parameter were those located around thriving economic 
centres, such as Kraków, Bielsko-Biała, and the Silesian conurbation. 

Fig. 1. Synthetic evaluation of the economic and social level of land counties (excluding 
townships) in the Małopolska and Pogórze region in 2010 

Ryc. 1. Syntetyczna ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów ziemskich 
(z wyjątkiem powiatów grodzkich) regionu Małopolska i Pogórze w 2010 r. 

Source: Authors’ calculations based on the data from the Local Data Bank of the Central Statisti-
cal Office (retrieved 11.02.2014 from: www.stat.gov.pl) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS (pobrane 
11.02.2014 z: www.stat.gov.pl) 

The highest scores for the level of socio-economic development were received by 
two counties: Wielicki (0.681), and Krakowski (0.659). The Tatrzański county, which is 
a specific economic centre, ranked third (0.656). Poorly developed counties lied in the 
eastern and northern parts of the macroregion. The counties with lowest scores were: 
Strzyżowski (0.164), Brzozowski (0.170), and Niżański (0.182). 

www.stat.gov.pl
www.stat.gov.pl
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Disagrarisation as a result of changes in rural areas 

The concept of disagrarisation is ambiguous and multifaceted, and therefore diffi-
cult to define. As a subject of scientific inquiry, it mainly concerns agriculture in 
a macro- and microeconomic dimension. In the former case, it mostly regards 
economic policy (including agricultural policy), whereas in the latter case, it refers 
to business entities (including agricultural farms). The disagrarisation process may 
be of interest to many scientific disciplines, such as economics, sociology, ethno-
graphy, or spatial economy. On the grounds of economics, “disagrarisation ought 
to be considered as a process and a phenomenon appearing in a given historical 
period, as an existing state of development, as well as a course of inevitable conse-
quences or reversible changes having their scale, intensity and dynamics” (Musiał, 
2007, p. 31). 

Disagrarisation can be defined as a process of reducing the use of the factors of 
production, i.e. land, labour and capital, that were previously involved in agricultural 
activities. It is worth noting that it does not occur through the substitution of produc-
tion factors with each other (e.g. substitution of the labour factor with the capital 
factor), or through an increase in productivity (e.g. a rise in crop yield per unit area) 
which makes it possible to reduce the area of land allocated to cultivation and thereby 
eliminate marginal lands. 

In terms of land, disagrarisation consists in changing the manner of its use, 
reducing the amount of cultivated land, leaving land fallow, or converting it in 
wasteland. In terms of capital, disagrarisation means reducing the capital employed 
in agriculture through a decrease in capital investment or the aging of the compo-
nents of production assets (fixed and current assets). In terms of labour, progressive 
disagrarisation is reflected in a decrease in the number of those employed per unit of 
the invested capital (land), or in qualitative changes in the human capital employed 
in production (decrease in the formal and informal qualifications and the actual 
skills of the staff). 

When viewed from a broader perspective – that of a rural area – disagrarisation has 
mainly socio-cultural as well as ecological and landscape dimensions (Fig. 2). In the 
rural environment in which farmers live, disagrarisation manifests itself chiefly in the 
declining importance of agriculture as a source of income, and thus in the diminishing 
importance of farmers as a social group in the socio-cultural life of rural communities. 
In macroeconomic terms, disagrarisation is seen in the decreasing working popula-
tion and the falling percentage of people living off agriculture, the declining share of 
income derived from agriculture in the total income of rural residents, as well as the 
shrinking area of land used for agricultural purposes. All this reduces the importance 
of agriculture in generating the national income, and lowers the position of farmers in 
society (especially rural one) (Augustyńska-Grzymek, 2012). 

In microeconomic terms, disagrarisation refers mainly to the agricultural produc-
tion aspect and the economic aspect of the activity of a farm (production and economic 
disagrarisation). The diminishing scale of production, including the production 
of goods, has a negative impact on the economics of the entities administering the 
resources of agricultural land. 
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Regardless of the method of measurement, disagrarisation shows great variability 
with time. It was observed that the dynamics of this process increases in periods of 
transition. In Poland, the disagrarisation process clearly accelerated after 2000, and 
the average annual rate of the fall in the number of people employed in agriculture 
increased from 0.1 to 0.75 percentage points after the accession to the EU (Halamska, 
2011). The dynamics of disagrarisation displays a relationship with both the current 
economic situation and the objectives and directions of the economic policy pursued 
by the country. Such interrelations are clearly visible at a high level of data aggrega-
tion (e.g. a national level), but are less visible or invisible at a local level. This is due to 
the fact that certain solutions in the field of economic policy are implemented by the 
government at a central level, and relate to the territory of the whole country. Local 
authorities have incomparably lower financial capabilities and less powerful tools to 
animate the processes of socio-economic transformations. 

Fig. 2. Measures and aspects of disagrarisation 
Ryc. 2. Wymiary i aspekty procesu dezagraryzacji 

Source: Authors’ study 
Źródło: Opracowanie własne

The process of economic development and heavy industrialisation of Poland after 
World War II produced a large group of peasant-workers who combined work on the 
farm with non-agricultural employment. The restructuring of the Polish industry in the 
1990s resulted very often in the liquidation of businesses or a significant reduction in 
the employment levels. This, however, did not apply to people having farms, therefore, 
the scale of so-called hidden unemployment in rural areas significantly increased. The 
collapse of enterprises organising the purchase and processing of agricultural products 
reduced drastically the possibility of selling the products provided by farms, which led 
to a decline in the profitability of agricultural production. Responding to the negative 
phenomena occurring in the economy, the farmers scaled down their production. Small 
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agricultural holdings reduced the production of goods, and with time even the produc-
tion for self-supply. Farms with a larger surface area and no chance of obtaining reve-
nue from alternative sources attempted to increase the scale of production. The inclu-
sion of Polish farmers in the instruments of the Common Agricultural Policy did not 
hinder the processes of disagrarisation in Polish rural areas. The surface area of arable 
land withdrawn from agricultural activities continued to increase. In 2010, only 88.4% 
of the agricultural lands possessed by private farms in the Małopolska and Pogórze 
region were maintained in good agricultural condition (bdl.stat.gov.pl). A signifi cant 
proportion of the land resources was withdrawn from agricultural production (Fig. 3). 
Undoubtedly, the unfavourable acreage structure of farms and substantial fragmenta-
tion of plots contributed to such a situation, making consolidation and concentration 
of land in economically stronger farms diffi cult. 

Fig. 3. Utilised agricultural area characterised by a poor condition of agriculture in land 
counties (excluding townships) in the Małopolska and Pogórze region in 2010 (%) 

Ryc. 3. Użytki rolne w złej kulturze rolnej w powiatach ziemskich (z wyjątkiem powiatów 
grodzkich) regionu Małopolska i Pogórze w 2010 r. (%) 

Source: Authors’ calculations based on the data from the Local Data Bank of the Central Statisti-
cal Offi ce (retrieved 11.02.2014 from: www.stat.gov.pl) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS (pobrane 
11.02.2014 z: www.stat.gov.pl) 

The abandonment of land cultivation reached its greatest extent in counties with 
harsh natural conditions for cultivation and with land of poor quality. The disagrari-
sation processes were found to be highly advanced in the Skarżyski county, where 
nearly half of the arable land was in poor culture. High values of the indicator were 
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also observed in the following counties: Żywiecki (43.0%), Suski (38.4%), Myszkowski 
(35.5%), and Będziński (33.3%). 

The declining role of income from agriculture in the household budgets of farming 
families can undoubtedly be seen as a sign of the disagrarisation of rural areas. The 
National Agricultural Census of 2010 demonstrated that 17.2% of farmer households 
nationwide did not earn revenue from agricultural activities, and the scale of the 
phenomenon in the Małopolska and Pogórze macroregion was even greater (22.2%). 
The value of the indicator in question varied considerably across the macroregion 
(Fig. 4), with the coeffi cient of variation (CV) being 65.2%. 

Fig. 4. Proportion of individual farms without incomes from agricultural activities in land 
counties (excluding townships) in the Małopolska and Pogórze region in 2010 (%) 

Ryc. 4. Udział gospodarstw indywidualnych bez dochodów z działalności rolniczej w po-
wiatach ziemskich (z wyjątkiem powiatów grodzkich) regionu Małopolska i Pogórze 
w 2010 r. (%) 

Source: Authors’ calculations based on the data from the Local Data Bank of the Central Statisti-
cal Offi ce (retrieved 11.02.2014 from: www.stat.gov.pl) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS (pobrane 
11.02.2014 z: www.stat.gov.pl) 

Counties with the largest proportion of farms not engaged in agricultural activities 
were mostly located in the Śląskie Voivodeship, the western and southern part of the 
Małopolskie Voivodeship, and the northern part of the Świętokrzyskie Voivodeship. 
The indicator “proportion of farms without income from agricultural activities” was 
strongly correlated (rxy = 0.77) with the indicator “share of arable land in poor culture”, 
discussed earlier. 
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Owning a farm from which the farming family derives no income should be regard -
ed as a highly unfavourable phenomenon because it leads to a waste of resources. The 
proportion of farms without agricultural income was largest in the Skarżyski county 
(60.6%). More than half of the farms did not generate agricultural income in the 
Myszkowski (55.2%), Będziński (53.0%), Żywiecki (51.9%), and Mikołowski (50.8%) 
counties. 

The disagrarisation process manifests itself also in the abandonment of labour-
-intensive activities by farmers. The livestock density gets reduced, the area of 
labour-intensive crops (e.g. potatoes) gets limited, while the area of wastelands and 
fallows increases. An analysis of the levels of the potential intensity of agriculture in 
the rural counties of the Małopolska and Pogórze region made it possible to identify 
areas with the greatest advancement of the process of extensifi cation of agricultural 
production (Fig. 5). 

Fig. 5. Organisational intensity of agriculture in land counties (excluding townships) in the 
Małopolska and Pogórze region in 2010 (pts) 

Ryc. 5. Intensywność organizacji rolnictwa w powiatach ziemskich (z wyjątkiem powiatów 
grodzkich) regionu Małopolska i Pogórze w 2010 r. (pkt) 

Source: Authors’ calculations based on the data from the Local Data Bank of the Central Statisti-
cal Offi ce (retrieved 11.02.2014 from: www.stat.gov.pl) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS (pobrane 
11.02.2014 z: www.stat.gov.pl) 

As follows from the calculations, the intensity of agriculture organisation on 
private farms in most counties of the region is at a very low level; according to the 
scale proposed by Kopeć (1978), such agriculture can be regarded as extensive. In 
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fifteen counties, agriculture was found to be of low intensity (200–250 pts), and in the 
next six counties, of medium intensity (250–300 pts). The counties whose scores did 
not exceed 100 points were: Żywiecki (81.2 pts), Skarżyski (85.5 pts), Leski (92.0 pts), 
Suski (96.6 pts), and Chrzanowski (98.9 pts). 

Disagrarisation and socio-economic development 
When looking for patterns in disagrarisation processes, it is worthwhile to start from 
the theory of so-called von Thünen’s circles (Thünen and Hall, 1966). The creator of 
this theory analysed the location at which particular groups of agricultural products 
are produced in relation to the economic centre (city) constituting both a supply and 
sales centre, and on this basis formulated some rules about the distribution of agri-
cultural production. In his opinion, the immediate vicinity of the city should be allot-
ted to intensive production requiring a large amount of labour and capital (includ-
ing horticultural production). Next, the production of so-called basic agricultural 
products should be located, and farther on, in successive circles, extensive crops and 
grazing animals, and, finally, forest management (in the most remote circle) will be 
placed. This theory was used by Sinclair (1967) as a point of departure for creating 
the so-called reversed theory of von Thünen’s circles, suggesting that the intensity 
of production and the yields per unit area increase with the distance from the centre, 
one of the factors behind this being the price of land which rises with the decreasing 
distance to the city. 

The contemporary economists, while recognising the theoretical achievements 
of their predecessors working in the 19th and 20th centuries, emphasise the 
complexity of the criteria for choosing the right location for each activity, and 
deciding whether the agricultural activity should be reduced or abandoned. In 
search for factors which would increase the efficiency of the resource utilisation, 
the Weberian model based on three basic factors: transport, labour costs, and 
agglomeration (Weber, 1909) is still taken into account. Along with the extension 
of transport infrastructure, the lifting of barriers to the flow of the labour force, 
and the reduction in transport costs, there will be an increase in the significance of 
other determinants of location, because the costs directly associated with location- 
-related factors represent only a small fraction of the total cost of the production 
and distribution of goods (Leśniewski, 2012). An increasingly important role in the 
agricultural production, specifically in the selection of a product line, will be played 
by macroeconomic factors (such as government policies; availability of markets; 
prices) and the internal conditions of farms (i.e.  resources of production factors; 
natural conditions). The pressure of urbanisation and the increasing alternative 
costs of work in agriculture (growing disparity between the remuneration for work 
in agriculture and that for work outside agriculture) will foster the abandonment 
of agriculture. 

No interrelations were found between the level of socio-economic development 
and the share of land in poor farming culture possessed by farms (rxy = –0.03). This 
means that the processes of land abandonment, leaving fallow, overgrowing with 
bushes, or allotting for building purposes occur in areas with a higher and lower level 



Tomasz Wojewodzic, Łukasz Satoła, Sylwester Tabor 116

PDGR – PSAH

of development alike. The causes of this phenomenon, however, differ considerably. 
In areas with high levels of socio-economic development, agriculture moves farther 
away from the cities, which confirms the theory of Sinclair (1967). Keeping agricul-
tural land by farm owners despite the fact that its cultivation was ceased aims there to 
incorporate the land into investment resources. By contrast, in areas with low levels 
of socio-economic development, the abandonment of land is due to a lack of interest 
in its cultivation not only from the owner, but also from other entities in the immedi-
ate vicinity. 

Thanks to the high level of socio-economic development of south-eastern Poland, 
the owners of agricultural land in this subregion have the necessary skills to take 
a variety of jobs outside agriculture. As a result, the number of farms not engaged in 
agricultural activity is on the increase. The proportion of farms without income from 
agricultural activities was found to be weakly correlated (rxy = 0.34) with the score for 
the level of socio-economic development. 

Fig. 6. Delimitation of the Małopolska and Pogórze region (excluding townships) in terms 
of the level of social and economic development (SED) and the organisational inten-
sity of agriculture (Io) in 2010 

Ryc. 6. Delimitacja makroregionu Małopolska i Pogórze (z wyjątkiem powiatów grodzkich) 
ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (RSG) oraz intensywność 
organizacji rolnictwa (Io) w 2010 r.

Source: Authors’ calculations 
Źródło: Obliczenia własne 
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No interrelations were revealed between the intensity of plant production organ-
isation and the level of socio-economic development (rxy = 0.04). The former indicator, 
however, displayed a strong correlation (rxy  =  0.85) with the usefulness of the agri-
cultural production space. The intensity of livestock production organisation did not 
depend on natural conditions (rxy = 0.01), which can be attributed to the possibility 
of purchasing fodder outside of the farm, but was weakly correlated with the level of 
socio-economic development (rxy = 0.39). 

An analysis of the spatial variation in the levels of agriculture intensity and socio- 
-economic development demonstrated that the Małopolska and Pogórze region 
is polar ised. Rural counties with a low level of socio-economic development and 
a low potential intensity of agriculture prevail in the eastern part (the Podkarpackie 
Voivodeship), whereas those with relatively higher level of socio-economic develop-
ment are located in the western part of the macroregion (the Śląskie Voivodeship and 
the western counties of the Małopolskie Voivodeship) (Fig. 6). 

Conclusion 

The study revealed a moderate variation among rural counties of the Małopolska 
and Pogórze macroregion in terms of the level of socio-economic development 
(CV = 30.3%), and the intensity of agriculture organisation (CV = 27.7%). There was, 
however, a very wide variation in the share of land in poor culture in the struc-
ture of arable lands belonging to private farms (CV  =  83.4%), and the proportion 
of farms without income from agricultural activities in the population of private 
farms (CV = 65.2%). The indicators used to assess the advancement of the process 
of production and economic disagrarisation exhibited a weak correlation with the 
level of socio-economic development (rxy < 0.4), which allows us to reject the tested 
hypothesis that “the high socio-economic development of a territorial unit fosters 
the production and economic disagrarisation of agricultural farms within its bound-
aries.” 

The production and economic disagrarisation of agricultural farms may increase 
both at high and low levels of socio-economic development, but the roots of the 
phenomenon will be different. At high levels of socio-economic development, it is 
easier to obtain income from non-agricultural sources, and there is a greater pres-
sure on reclassifying agricultural land for investment purposes (particularly in the 
vicinity of regional economic centres), with part of the land being withdrawn from 
production for speculation. Under such conditions, part of the owners of agricultural 
land lose interest in agricultural production, which, however, does not necessarily 
lead to the sale of land. At low levels of socio-economic development, the conditions 
of fragmented agrarian structure and the limited local demand for agricultural prod-
ucts are conducive to increased migration and extensified agricultural production. 
Even if farms are not adequately equipped, the weakness of the external environ-
ment does not allow their owners to completely abandon farming. As evidenced by, 
among others, a strong correlation between the intensity of plant production organ-
isation and the usefulness of agricultural production space (rxy = 0.85), the natural 
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conditions that are favourable for agricultural production should be considered as 
a factor hampering the process of the production and economic disagrarisation of 
agricultural farms. 
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