DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.2.5

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 2 • 2016, 5–27
Problems of Small Agricultural Holdings

• No. 2 • 2016, 5–27

Rola Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
oraz jego oddziałów w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
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Jarosław Bomba, Mateusz Grojec
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja działalności Centrum Doradztwa
Rolniczego (CDR) w Brwinowie i ocena jego roli w kreowaniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przemiany społeczno-gospodarcze i demograficzne zachodzące na obszarach wiejskich powodują, iż rolnictwo ma coraz mniejszy udział w gospodarce narodowej. Wyodrębniły się dwie podstawowe grupy gospodarstw: gospodarstwa towarowe oraz niewielkie gospodarstwa rolne produkujące głównie na własne
potrzeby i funkcjonujące dzięki podejmowaniu działań dodatkowych, pracy dorywczej
oraz wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Ten drugi typ gospodarstw, a także osoby
„wychodzące” czy „wypchnięte” z rolnictwa są grupą docelową CDR w zakresie rozwijania przedsiębiorczości wiejskiej. Mogą one przyczynić się do wielofunkcyjnego
rozwoju wsi, kreując nowe rozwiązania i wdrażając je do praktyki. W zakresie podejmowania pozarolniczej aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich pojawiają się
specyficzne bariery. Centrum Doradztwa Rolniczego, zwłaszcza Oddział w Krakowie,
od lat stawia sobie za cel oddziaływanie na ograniczenie tych negatywnych zjawisk.
Podstawowym zadaniem CDR jest doskonalenie zawodowe doradców rolnych. Ponadto
Centrum podejmuje działania bezpośrednio adresowane do rolników, mieszkańców
wsi lub pracowników/członków Lokalnych Grup Działania (LGD). Praca na rzecz postaw przedsiębiorczych realizowana jest poprzez konferencje, kompleksowe projekty,
szkolenia oraz wydawnictwa, publikacje i strony internetowe z zakresu przedsiębiorczości. CDR, wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji dotyczących drobnych gospodarstw rolnych. Od
dwóch dekad przygotowujemy Ogólnopolskie Sympozja Agroturystyczne. To dzięki
CDR Oddział w Krakowie w Polsce zrodziła się idea utworzenia Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych. Sieć, działając przy CDR, służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.
Realizujemy projekty popularyzujące ideę sprzedaży bezpośredniej i marketingu
bezpośredniego, postrzegając je jako szansę na znaczące dodatkowe źródło dochoAdres do korespondencji – Corresponding author: Jarosław Bomba, Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1m, 31-063 Kraków.
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dów gospodarstw rolnych. Podobnie, CDR Oddział w Radomiu, w swoim Centrum
Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, stwarza rolnikom pragnącym poznać tajniki przetwórstwa na poziomie gospodarstwa możliwość teoretycznego i praktycznego szkolenia w tym zakresie. Staramy się również zachęcać rolników
do współdziałania poprzez projekty badawcze i upowszechnieniowe w zakresie spółdzielczości rolnej oraz przedsiębiorczości socjalnej. Doskonalimy doradców rolnych
z planowania biznesowego, a także poszerzamy ich wiedzę prawno-podatkową. Nasza
działalność szkoleniowo-promocyjna dotyczy również prezentacji dobrych praktyk,
promocji innowacyjności i kreatywności w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej oraz
wykorzystania nowatorskich narzędzi i form jej pobudzania. Szczególną rolę odgrywa tu konkurs „Sposób na sukces” organizowany corocznie przez CDR w Brwinowie,
pod patronatem prezydenta RP. Centrum Doradztwa Rolniczego swoje wieloletnie doświadczenie chce wykorzystać w dalszej działalności, dostrzegając duże możliwości
oddziaływania całego systemu doradztwa rolniczego (wiejskiego) na pozytywny przebieg procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Słowa kluczowe: Centrum Doradztwa Rolniczego • przedsiębiorczość • wielofunkcyjny
rozwój • obszary wiejskie
Abstract. The aim of the paper was to analyse the Agricultural Advisory Centre (CDR)
activities in terms of multifunctional development of rural areas. Socio-economic and
demographic factors occurring in rural areas cause that agriculture has increasingly
smaller share in rural economy. There are now two groups of farms: commercial farms
and small farms producing mainly for their own needs and functioning by taking additional measures, working in other sectors and receiving support from the European
Union aid funds. This second type of farms as well as people engaged in them – are
the target group of the CDR activities in order to develop rural entrepreneurship, creating new solutions and implementing them into practice. There are some specific
barriers in the area of on-agricultural economic activity development in rural areas.
Agricultural Advisory Centre (especially Branch Office in Cracow) tries to reduce the
influence of these negative factors. The main task of CDR is to train agricultural advisors. In addition, the Centre works directly with farmers, rural residents and employees / members of the LAG. This work is realized through conferences, complex
projects, training and publications and websites about rural entrepreneurship. CDR,
together with the University of Agriculture in Krakow, is co-organizer of the international conference on small farms. CDR prepares National Agritourism Symposium for
two decades. Idea of the creation of National Network of Educational Farms was also
born thanks to CDR Branch Office in Krakow. Network (acting at the CDR) disseminates
and promotes the idea of education in farms. We implement projects promoting the
idea of direct sales and direct marketing, treating them as an opportunity for significant additional source of income for farmers. Similarly, Branch Office in Radom offers
farmers interested in processing at farm level, the possibility of practical training in
this area in its Centre for Practical Training in the Field of Little Processing. We also
try to encourage farmers to cooperate by research projects and informing people in
the field of agricultural co-operatives and social enterprise. We train agricultural advisors in business planning, law and taxes. Our training and promotional activities also
involves: the presentation of good practices, promoting innovation and creativity in
the development of rural entrepreneurship, the use of innovative tools and stimulation forms of entrepreneurship. Special role is played by the competition „Way to success” organized annually by the CDR, under the patronage of the President of Poland.
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Agricultural Advisory Centre wants to make use of its perennial experience to have
positive impact on multifunctional development of rural areas, together with other
parts of agricultural advisory system.
Keywords: Agricultural Advisory Centre • entrepreneurship • multifunctional development • rural areas

Wstęp
Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami
w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507
ze zm.). CDR obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega bezpośrednio
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego
enumeratywnie określono zadania CDR. Przede wszystkim są to działania na rzecz
poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej
gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich (Dz.U. z 2013 r. poz. 474). Ważną rolę odgrywają również
działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Widoczne jest to szczególnie w obecnym okresie programowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020.
Rozwój przedsiębiorczości w dokumentach strategicznych i prawnych UE oraz Polski
jest w tych latach głównym priorytetem i celem. Wynika to z nowego podejścia do
polityki gospodarczej, które stawia na wzrost gospodarczy, większą konkurencyjność
przedsiębiorstw, powstawanie nowych miejsc pracy, przejście do gospodarki niskoemisyjnej, oszczędnej pod względem zasobów. Działania na rzecz promowania pozarolniczej aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich wynikają również w sposób
naturalny z uwarunkowań społeczno-gospodarczych i demograficznych polskiej wsi.
Rolnictwo ma bowiem coraz mniejszy udział w rozwoju gospodarczym nie tylko kraju,
lecz także samej wsi. Prowadzi to do wystąpienia procesu tzw. dezagraryzacji wsi,
polegającego na zmniejszającej się roli rolnictwa w generowaniu miejsc pracy oraz
dostarczaniu dochodów dla utrzymania ludności wiejskiej. Stąd też nacisk na promowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wielokierunkowego rozwoju
wsi i rolnictwa, w czym partycypuje CDR.
Celem artykułu jest prezentacja działalności brwinowskiego CDR w tym zakresie
oraz ocena roli, jaką odgrywa we wspomnianych zmianach na polskiej wsi.

Materiał i metody
Opracowanie powstało na podstawie przeglądu literatury krajowej i zagranicznej
z zakresu ekonomiczno-społecznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich oraz dokumentów źródłowych Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie w zakresie zrealizowanych projektów. Projekty te dotyczyły realizacji zadań na rzecz pobudzania pozarolniczej aktywności na obszarach wiejskich.
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W opracowaniu przeprowadzono analizę dokumentów źródłowych i na ich podstawie
przedstawiono wnioski ogólne. Do prezentacji wyników badań wykorzystano metodę
opisową oraz graficzną.

Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wsi
Zgodnie z danymi GUS obszary wiejskie zajmują 93% powierzchni Polski i są zamieszkiwane przez ok. 38,8% ludności. Prognozuje się, że odsetek mieszkańców wsi może
wzrosnąć w 2030 r. aż do 42,6%.
Po przemianach ustrojowych lat 80. i 90. ubiegłego stulecia na obszarach wiejskich
znacznie wzrosła liczba osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych (głównie
socjalnych). Cechą charakterystyczną zmian w strukturze wieku ludności wiejskiej
w latach 2000–2009 był absolutny i względny wzrost udziału ludności w wieku
produkcyjnym w zasobach pracy na wsi. Wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym na wsi był znacznie szybszy niż w miastach, przy czym szczególnie duże różnice
wystąpiły w ostatnich latach, kiedy to prawie cały przyrost skoncentrował się na
wsi. W tym samym okresie udział pracujących w rolnictwie w całej populacji kraju
zmniejszył się z 18% do prawie 12%. W 2000 r. mieszkańcy wsi, pracujący wyłącznie
lub głównie w rolnictwie, stanowili ok. 45%. W roku 2009 było to już tylko 32,1%
(Powszechny Spis Rolny, 2010).
Zmianom na obszarach wiejskich towarzyszyło zwiększenie bezrobocia. W wyniku
tych procesów pojawiła się charakterystyczna dla obszarów wiejskich nadwyżka
podaży na rynku pracy. Na polskiej wsi mieszka ok. 15 mln osób, z których przeszło 9 mln to osoby w wieku produkcyjnym. Przyjmując, że ok. 70% osób z tej
grupy powinno pracować, to widać, że podstawowym problemem polskiej wsi jest
tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Dane statystyczne wskazują, że ok.
4,5 mln osób w wieku produkcyjnym pracujących w rolnictwie i 700 tys. osób w wieku
poprodukcyjnym wypracowuje w rolnictwie tyle godzin pracy, ile wygenerowałoby
2,3 mln osób na pełnych etatach. Zatem poziom bezrobocia ukrytego na wsi przy
uwzględnieniu ułamkowych przerostów zatrudnienia (zbędni częściowo) szacowany
jest na 1,2 mln (Rosner, 2007). Większość bezrobotnych stanowią osoby w wieku do
34 lat (ich udział w liczbie bezrobotnych wynosi na wsi 62,2%, a w mieście 54%),
z tym, że udział bezrobotnych w wieku do 34 lat związanych z rolnictwem wynosi aż
81,7% (ryc. 1).
Dane pochodzące z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wskazują, że wysoka
liczba pracujących w polskim rolnictwie związana jest zasadniczo z dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Typową cechą polskich obszarów wiejskich jest
bowiem zróżnicowanie wielkości gospodarstw rolnych i ich dochodowości. W strukturze agrarnej dominują drobne, rodzinne gospodarstwa rolne, o powierzchni do
5 ha użytków rolnych. Takie gospodarstwa, według przedstawionych w tym spisie
danych, stanowiły 56% wszystkich gospodarstw w kraju. Natomiast wciąż relatywnie mały odsetek stanowią gospodarstwa o powierzchni ponad 20 ha. Takich gospodarstw jest 7,6%, w tym większych gospodarstw – o powierzchni powyżej 50 ha –
jedynie 1,6% (ryc. 2).
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Ryc. 1. Kategorie bezrobocia wiejskiego w 2012 r.
Fig. 1. Categories of rural unemployment in 2012
Źródło: Opracowano na podstawie Nurzyńska i Poczta (2014)
Source: Authors’ study based on Nurzyńska i Poczta (2014)

Ryc. 2. Struktura gospodarstw rolnych w Polsce w 2008 r.
Fig. 2. The structure of farms in Poland in 2008
Źródło: Opracowano na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010
Source: Author’s study based on General Agricultural Census 2010

Można przypuszczać, iż aktualna struktura rolna w Polsce, z dominacją małych
i średnich gospodarstw, nie jest i nigdy nie będzie w stanie w przyszłości zapewnić
rolnikom oraz ich rodzinom dochodów porównywalnych z innymi grupami zawodowymi (Drygas, 2010, s. 4). Ponadto coraz bardziej widoczny jest podział gospodarstw na
dwie grupy. Pierwsza to niewielkie gospodarstwa rolne produkujące głównie na własne
potrzeby. Ich funkcjonowanie możliwe jest dzięki podejmowaniu działań dodatkowych,
pracy dorywczej oraz wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Drugą grupę stanowią
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gospodarstwa towarowe dysponujące znacznym kapitałem, które przy zachowaniu
płynności finansowej wytwarzają produkty na rynek (Eurostat 12.02.2016).
Z kolei na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. można wskazać na silną odwrotną zależność między liczbą pracujących w gospodarstwach rolnych
a powierzchnią gospodarstw. Liczba pracujących wyłącznie lub głównie w rolnictwie
indywidualnym w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosi średnio ok. 17 osób,
zmniejszając się z ponad 46 osób średnio w gospodarstwach poniżej 5 ha użytków
rolnych do nieco ponad 2 osób w gospodarstwach 50 ha i większych. Skutkuje to
tym, że produktywność pracy w polskim rolnictwie w 2008 r., mierzona wytworzoną
produkcją, była 3,5 razy niższa niż przeciętna w UE-27 i 6 razy niższa niż w UE-15
(Frenkel, 2012). Ta bardzo niska produktywność pracy w rolnictwie polskim skutkuje
niskim dochodem per capita (Czyżewski, Stępień, Poczta-Wajda, 2006; Poczta, Czubak,
Pawlak, 2009).
Tymczasem spośród ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w Polsce do grupy
gospodarstw wysokotowarowych, których wielkość ekonomiczna wyrażona w SO
(Standrad Output) wynosi przynajmniej 15 tys. EUR, zaliczyć można jedynie ok. 17%
z nich (Poczta, 2013). Inne badania (np. Dzuna) wskazują, że w aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych za konkurencyjne można uznać w Polsce gospodarstwa
o obszarze powyżej 30 ha i o potencjale produkcyjnym powyżej 16 ESU. W Polsce liczbę
takich gospodarstw szacuje się jedynie na 100 tys. (Dzun, 2008, s. 76). Pozostałe gospodarstwa potrzebują wsparcia (w tym ze strony doradztwa rolniczego), celem podniesienia ich konkurencyjności. Za główną przeszkodę wzrostu i rozwoju tych gospodarstw
uznaje się brak opłacalności produkcji. Istotne jest więc wspieranie mechanizmów
stwarzających możliwości uzyskiwania dodatkowych i pozarolniczych źródeł dochodu
przez właścicieli tych gospodarstw.
W zakresie uruchamiania nadwyżek siły roboczej pochodzących z gospodarstw
rolnych, jak i bezrolnych mieszkańców wsi największe znaczenie ma tworzenie
mikroprzedsiębiorstw. Ich rola w gospodarce jest nie do przecenienia. Dowodem na
to są wskaźniki charakteryzujące udział mikroprzedsiębiorstw w zatrudnieniu oraz
w wytwarzaniu wartości dodanej w skali całej gospodarki. I tak, wskaźniki udziału
w zatrudnieniu i w tworzeniu wartości dodanej w 2010 r. wynosiły (Eurostat, 2010):
– 28,7% w UE-27 oraz 36,6% w Polsce w zatrudnieniu,
– 21,2% w UE-27 oraz 15,9 % w Polsce w tworzeniu wartości dodanej.
Obszary wiejskie to bez wątpienia ważny potencjał gospodarczy kraju, jednak wciąż
jest on słabo wykorzystywany. Świadczą o tym choćby dane GUS, z których wynika, że
966 tys. podmiotów funkcjonuje na obszarach wiejskich, co stanowi jedynie 1/4 wszystkich podmiotów w kraju. Wskaźnik przedsiębiorczości (mierzony liczbą podmiotów
gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców) był w 2008 r. dwukrotnie niższy
na obszarach wiejskich niż w miastach i wyniósł 62,5, a w mieście – 121,5 (Obszary
wiejskie w Polsce, 2011, s. 175).
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Bariery rozwoju przedsiębiorczości i cele CDR w kierunku
ich minimalizowania
Na przeszkodzie rozwoju przedsiębiorczości stoi szereg barier, takich jak choćby
nadmierna biurokracja, niewielkie możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania wynikające z braku zdolności kredytowej, wciąż zbyt skomplikowane procedury
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, niejasne i często zmieniające się przepisy podatkowe, trudności w uzyskaniu odpowiednich rozstrzygnięć
administracyjnych. Nie wszystkie bariery można pokonać szybko i w łatwy sposób.
Jednakże w pierwszej kolejności należy koncentrować się na takich barierach, które
można bezpośrednio i szybko usunąć.
Centrum Doradztwa Rolniczego dzięki swoim działaniom przyczynia się do
zmniejszania barier wynikających przede wszystkim z niskiego poziomu wiedzy
ekonomicznej i braku odpowiednich wzorców i modeli zachowań przedsiębiorczych.
Jednakże bez upowszechnienia wśród mieszkańców wsi wiedzy o zasadach funkcjonowania różnych form biznesu, trudno mówić o dywersyfikacji gospodarki wiejskiej.
Niewiedza ta jest rezultatem obowiązującej do niedawna ogólnokrajowej polityki
wsparcia nastawionej na rozwój przedsiębiorczości miejskiej, nieuwzględniającej zaś
specyfiki obszarów wiejskich. Przykładowo, wśród wielu analiz dotyczących sektora
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wykonywanych na zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nie ma ani jednej, która wskazywałaby na różnicę
między przedsiębiorstwami wiejskimi i miejskimi. Tymczasem istnieje pomiędzy nimi
zasadnicza odmienność, jeśli chodzi o poziom rozwoju, potrzeby i problemy. Brakuje
właściwego rozpoznania potrzeb i problemów przedsiębiorstw wiejskich, działających
w specyficznym środowisku i tym samym wymagających innych form oddziaływania
(Kłodziński, 2010, s. 17). Problemem w rozwijaniu wiejskiej przedsiębiorczości niewątpliwie są:
– niska gęstość zaludnienia,
– płytki lokalny rynek,
– relatywnie niewysokie dochody mieszkańców wsi.
Słabo rozwinięta sieć osadnicza znacząco ogranicza liczbę potencjalnych klientów przedsiębiorcy, niedobór środków finansowych wśród mieszkańców wsi proces
ten tylko potęguje, co w efekcie prowadzi do niskiego efektywnego popytu na dobra
i usługi. Niski popyt prowadzi do obniżenia dochodów, a co za tym idzie mniejszej siły
nabywczej mieszkańców wsi.
Wielu początkującym wiejskim przedsiębiorcom często brak jest podstawowych
umiejętności związanych z prowadzeniem firmy, w tym dotyczących zarządzania
finansami, marketingu i skutecznego planowania. Nie mają środków i wiedzy pozwalającej na zdobywanie rynków zbytu poza własnym regionem. Szukają wówczas pomocy
w znanych sobie miejscach. Jeśli chodzi o instytucje otoczenia biznesu najbardziej rozpoznawalne przez przedsiębiorców wiejskich były ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) –
84% pytanych przedsiębiorców je zna, a 56% korzystało z ich usług. Niemal połowa
przedsiębiorców posiada także wiedzę o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
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(PARP), o lokalnych grupach działania (LGD) oraz lokalnych centrach przedsiębiorczości, punktach konsultacyjno-doradczych czy funduszach pożyczkowych. Jednakże
wiedza o istnieniu instytucji otoczenia biznesu nie oznacza korzystania z usług tych
podmiotów. Należy tu uwzględnić to, że ODR-y mają już ugruntowaną pozycję wśród
przedsiębiorców. Istotna w tym kontekście jest także wysoka ocena przydatności usług
oferowanych przez ODR-y.
Kolejną ważną przeszkodą w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej jest niechęć
mieszkańców obszarów wiejskich do zrzeszania się i podejmowania różnorodnych form kooperacji. Ogólnie przyjmuje się, iż szansą dla drobnych gospodarstw
rodzinnych oraz niewielkich przedsiębiorstw wiejskich, oprócz specjalizacji, jest
także współpraca. Rynek eliminuje najsłabszych i robi to skuteczniej i bardziej
bezwzględnie niż jakikolwiek inny mechanizm. Znacząca część produktów rolnych
w Polsce jest wytwarzana przez dużą liczbę podmiotów o niewielkiej skali produkcji.
Zderzenie takiego konkurencyjnego rynku z rynkiem oligopolistycznym, panującym
w otoczeniu rolnictwa, wpływa istotnie na obniżenie siły przetargowej rolników.
Producenci rolni są, z niewielkimi wyjątkami, „cenobiorcami”, co oznacza, że muszą
swoje decyzje opierać na cenach, które dyktują inni uczestnicy rynku (dostawcy,
odbiorcy). Swoją sytuację producenci mogą zmienić, zwiększając siłę przetargową. Można to osiągnąć, zwiększając skalę produkcji w gospodarstwie, ale tutaj
są określone granice i bariery. Innym sposobem jest współdziałanie producentów,
między innymi w celu zwiększania wielkości dostaw na rynek. Rolnikom, tak jak
i przedstawicielom innych branż, nie jest łatwo zrezygnować z części niezależności
w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Starsi producenci rolni pamiętają negatywne doświadczenia w zakresie spółdzielczości realizowanej na obszarach wiejskich w czasach Polski Ludowej. Młode pokolenie rolników zostało zaś wychowane
w kulcie indywidualizmu.
Istotnym problemem w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej jest również niedostateczna ilość informacji o formach i warunkach wsparcia unijnego, a także innych
możliwych źródłach finansowania działalności pozarolniczej. Tymczasem, jak wskazuje Ratajczak (2009), przedsiębiorcy nisko oceniają jakość usług świadczonych
przez prywatne firmy konsultingowe, które w całości finansowane są ze środków
unijnych. W opinii respondentów usługi te nie były profesjonalne i nie przyczyniły
się do rozwiązania problemów, z jakimi w rzeczywistości musi się mierzyć przedsiębiorca wiejski.
Priorytety działalności Centrum Doradztwa Rolniczego w zakresie rozwoju wielofunkcyjnego uwzględniają powyższe uwarunkowania oraz bieżącą sytuację na wsi,
a jako grupę docelową przyjęto:
– młodych ludzi (dzieci i młodzież),
– kobiety wiejskie,
– rolników prowadzących gospodarstwa samozaopatrzeniowe lub produkujących
w niewielkim stopniu na rynek (gospodarstwa drobnotowarowe).
Głównym celem podjętych działań było pobudzenie aktywności ekonomicznej
wiejskich kobiet, ukierunkowanie na tworzenie dodatkowych pozarolniczych źródeł
utrzymania gospodarstw domowych oraz zachęcenie do pozostania na wsi. Podjęte
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działania kierowane są także do rolników prowadzących drobne gospodarstwa rolne
celem stworzenia im dodatkowego źródła utrzymania lub też umożliwienia „wyjścia”
z rolnictwa.
Koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa opiera się na przekonaniu, że rolnictwo jako
aktywność ekonomiczna, obok podstawowej funkcji, jaką jest dostarczanie żywności
i surowców dla przemysłu, zapewnia również wiele nierynkowych korzyści społeczeństwu (Adamowicz i Zwolińska-Ligaj, 2009). Rolnictwo od dawna osadzone było
i jest w trzech płaszczyznach: przestrzennej, przyrodniczej i społeczno-kulturowej,
co odróżnia je od innych rodzajów działalności. Wielofunkcyjność rolnictwa oznacza,
że oprócz dostarczania żywności rolnictwo jest także wytwórcą wielu różnych usług.
Wilkin (2008) proponuje następujący podział tych usług poprzez zdefiniowanie ich
funkcji:
– funkcje zielone, rozumiane jako zarządzanie zasobami ziemi, utrzymanie bioróżnorodności, tworzenie warunków dla dziko żyjących zwierząt i roślin, itd.,
– funkcje niebieskie to zarządzanie zasobami wodnymi, wytwarzanie energii wiatrowej i wodnej, zapobieganie powodziom, itd.,
– funkcje żółte oznaczają utrzymanie spójności i żywotności obszarów wiejskich,
podtrzymanie wartości kulturowej, itd.
Jednym z możliwych instrumentów rozwijania pozarolniczych funkcji obszarów
wiejskich jest właśnie wspieranie i promowanie pozarolniczej (pozaprodukcyjnej)
aktywności mieszkańców tych obszarów. Dywersyfikacja źródeł dochodów rolników
przyczyni się wszakże do wypełniania pozaprodukcyjnych funkcji poprzez rolnictwo.

Wybrane działania Centrum Doradztwa Rolniczego na rzecz
rozwoju wielofunkcyjnego
Agroturystyka
Jednym z możliwych dodatkowych źródeł dochodów mieszkańców obszarów wiejskich może być oferowanie usług agroturystycznych lub usług z zakresu turystyki
wiejskiej. Centrum Doradztwa Rolniczego od początku transformacji intensywnie
wspierało i promowało rozwój agroturystyki oraz kształciło specjalistów w tym zakresie. W wyniku tych działań CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie stał się patronem,
a następnie organizatorem tzw. Ogólnopolskich Sympozjów Agroturystycznych,
które są przygotowywane cyklicznie od 1993 r. Do roku 2001 sympozjum odbywało
się corocznie, a następnie co dwa lata (tab. 1). Jest to inicjatywa służąca wymianie
doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów zawodowych pomiędzy podmiotami aktywnie
angażującymi się w rozwój turystyki wiejskiej. W sympozjum uczestniczą przedstawiciele nauki, doradztwa, stowarzyszeń agroturystycznych, administracji państwowej
i samorządowej z całej Polski. Sympozjum Agroturystyczne każdorazowo organizowane jest w innej części Polski, stwarzając, poza merytoryczną dyskusją, dodatkowe
szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów.
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Tabela 1. Wykaz tematów, terminów i miejsc Ogólnopolskich Sympozjów Agroturystycznych z lat 2003–2015
Table 1. The list of topics, dates and places of the Polish National Agrotouristics Symposia in years 2003–2015
OSA
OSA

Temat
Topic

XVI Innowacyjność w turystyce wiejskiej
a nowe możliwości zatrudnienia na
obszarach wiejskich
Innovation in rural tourism and new
employment opportunities in rural
areas
XV

Komunikowanie i doradztwo
w turystyce wiejskiej
Communication and counseling in
rural tourism

XIV Turystyka wiejska – społeczny
wymiar w ekonomicznym kontekście
Rural tourism – the social dimension
in the economic context
XIII Marka wiejskiego produktu
turystycznego
Brand of rural tourism product
XII

Turystyka wiejska a edukacja – różne
poziomy, różne wymiary
Rural tourism and education –
different levels, different dimensions

XI

Turystyka wiejska a rozwój
i współpraca regionów
Rural tourism and the development
of regional cooperation

X

Turystyka wiejska w Polsce –
od rozproszonych działań do
kompleksowej strategii
Rural tourism in Poland –
from scattered activities to
a comprehensive strategy

IX

Turystyka wiejska czynnikiem
ożywienia terenów wiejskich
Rural tourism as a recovery factor of
the rural areas

Termin
Date

Miejsce
Place

Korytnica, woj.
świętokorzyskie
15–17.09.2015

9–11.09.2013

13–15.09. 2011

21–23.09.2009

18–20.09.2007

27–29.09.2005

Korytnica, province:
świętokorzyskie

Krzyczki Szumne, woj.
mazowieckie
Krzyczki Szumne,
province: mazowieckie
Mielno, woj.
zachodniopomorskie
Mielno, province:
zachodniopomorskie
Gdańsk-Jelitkowo, woj.
pomorskie
Gdańsk-Jelitkowo,
province: pomorskie
Boszkowo, woj.
wielkopolskie
Boszkowo, province:
wielkopolskie
Iwonicz Zdrój, woj.
podkarpackie
Iwonicz Zdrój, province:
podkarpackie
Kraków, woj. małopolskie

15–17.09.2003

Kraków, province:
małopolskie

Złotów, woj. wielkopolskie
9–12.09.2001

Złotów, province:
wielkopolskie
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Tabela 1. cd. – Table 1. cont.
OSA
OSA

Temat
Topic

VIII Turystyka wiejska w perspektywie
europejskiej
Rural tourism in a European
perspective
VII Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi
a turystyka wiejska
The cultural heritage of the Polish
countryside and rural tourism
VI

Determinanty sukcesu w turystyce
wiejskiej
Success factors in rural tourism

IV

Kształtowanie standardów produktu
turystycznego polskiej wsi
Standards development of tourism
product of the Polish countryside

III

Regionalne aspekty rozwoju
agroturystyki w Polsce
Regional aspects of the development
of rural tourism in Poland

II

I

11–14.09.2000

13–16.09.1999

14–17.09.1998

Supraśl, province:
podlaskie
Lubniewice, woj.
gorzowskie (obecnie
lubuskie)
Lubniewice, province:
lubuskie

15–18.09.1997

Kazimierz Dolny, woj.
lubelskie
Kazimierz Dolny,
province: lubelskie

Zamek Czocha, woj.
jeleniogórskie (obecnie
16–19.09.1996 dolnośląskie)
Zamek Czocha, province:
dolnośląskie
Polańczyk, woj.
krośnieńskie (obecnie
18–21.09.1995 podkarpackie)
Polańczyk, province:
podkarpackie

2–4.09.1994

Potok Złoty, gm. Janów,
woj. częstochowskie
(obecnie śląskie)
Potok Złoty, gm. Janów,
province: śląskie

Szanse rozwoju agroturystyki w Polsce
Chances of development of rural
tourism in Poland

Wysowa, province:
małopolskie
Supraśl, woj. podlaskie

Agroturystyka – pierwsze
doświadczenia i perspektywy
Agritourism – first experiences and
perspectives

Miejsce
Place

Wysowa, woj. małopolskie

Zrównoważony rozwój turystyki
wiejskiej – idee, działania, efekty
Sustainable development of rural
tourism – the ideas, actions, effects

V

Termin
Date

14–17.09.1993

Suwałki, woj. suwalskie
(obecnie podlaskie)
Suwałki, province:
podlaskie

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Wraz z rozwojem rynku, w podejściu klientów do usług agroturystycznych nastąpiły
istotne zmiany. Z jednej strony obserwuje się większe zainteresowanie tego typu usługami, z drugiej – wzrosły wymagania klientów, którzy coraz częściej oczekują kompleksowej oferty wypoczynku na wsi. CDR, chcąc pomóc rolnikom wyjść naprzeciw oczekiwaniom ich klientów, wypracowało koncepcję zintegrowanych (sieciowych) produktów
turystyki wiejskiej. Produkt ten definiuje się jako gotową do sprzedaży ofertę na terenach wiejskich, przedstawioną w pakietach turystycznych dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców, opartą na rozproszonej strukturze podmiotów, atrakcji, miejsc,
punktów obsługi, obiektów i funkcjonującą jako jedna spójna koncepcja zaspokajająca
potrzeby turysty i zapewniającą gwarancję jakości i unikalności. Centrum Doradztwa
Rolniczego ma jednakże świadomość, że turystyka wiejska jako alternatywne źródło
dochodu może zostać wykorzystana tylko przez niewielką grupę osób prowadzących
gospodarstwa rolne. Ma ona zatem marginalne znaczenie w stosunku do innych możliwych działalności gospodarczych. W przyszłości można oczekiwać dalszego rozwoju tej
formy działalności gospodarczej na wsi, jednakże będzie się ona koncentrowała tylko na
obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo.

Gospodarstwa edukacyjne
Mając na uwadze powyższe kwestie, w Centrum Doradztwa Rolniczego rozwinięto
koncepcję tzw. zagrody edukacyjnej, czyli miejsca, gdzie podczas przygotowanych
przez rolników programów edukacyjnych można zaznajomić się ze specyfiką działalności rolniczej, tradycyjnymi zawodami czy też dowiedzieć się więcej na temat produkcji
zdrowej żywności. Funkcja edukacyjna wsi i gospodarstwa wiejskiego zaczęła się kształtować wraz z rozwojem turystyki wiejskiej i agroturystyki. Z biegiem czasu z aktywności tej zrodził się jednak samodzielny produkt. Oferta edukacyjna gospodarstw wiejskich jest obiecującym kierunkiem działalności, uzupełniającym podstawowe źródła
dochodu mieszkańców wsi, ale też spełniającym misję społeczną. Obecnie, gdy coraz
więcej dzieci nie ma wcale lub ma nieprawdziwe wyobrażenie na temat źródeł pochodzenia żywności, gospodarstwa edukacyjne mają szansę wywołać lepsze zrozumienie
wsi i wytworzenie osobistej relacji ogółu społeczeństwa z rolnictwem, zaś w dłuższej
perspektywie przyczynić się do ochrony rolniczej bioróżnorodności i zrównoważonego
korzystania z obszarów wiejskich. Warto zauważyć, że dla rolnika jest to również okazja
do promocji produktów z gospodarstwa oraz pozyskania klientów.
W celu wsparcia dalszego rozwoju koncepcji edukacji w gospodarstwie rolnym
w 2011 r. powołano do życia Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych. W ramach sieci
zdefiniowane zostało pojęcie „gospodarstwo edukacyjne” wraz z jego identyfikacją
rynkową w postaci nazwy „zagroda edukacyjna”. W ten sposób rozproszone wcześniej
działania edukacyjne pojedynczych gospodarstw zostały skupione pod wspólną marką
i zyskały transparentny wizerunek wyróżniający usługi edukacyjne gospodarstw
członkowskich na rynku. Marka ta sprzyja lepszemu wykorzystaniu zasobów, ukierunkowuje rozwój jakościowy programów edukacyjnych, przyciąga środki zewnętrzne oraz
zwiększa skuteczność działań promocyjnych. Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji „zagrody edukacyjnej”. Udział w sieci
dla gospodarstw rolnych jest dobrowolny i bezpłatny, a bezpośrednie korzyści dla
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członków sieci (rolników) to: prawo do identyfikowania oferty edukacyjnej logotypem
sieci, promocja ofert w ogólnopolskim systemie internetowym, promocja na targach,
imprezach promocyjnych oraz w mediach, a także dostęp do poradników merytorycznych, udział w okresowych szkoleniach, wsparcie doradcze i możliwość wymiany
doświadczeń na portalach społecznościowych. Jak przedstawiono na rycinie 3 liczba
gospodarstw edukacyjnych systematycznie rośnie. W 2011 r. było ich niespełna 20,
a w 2015 r. już ok. 180. Dynamika rozwoju sieci gospodarstw edukacyjnych wynika
z dużego zainteresowania i popytu na tego typu usługi.

Ryc. 3. Dynamika rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych od grudnia 2011 do
marca 2015
Fig. 3. Dynamics of development of the National Network of Educational Farms from December 2011 to March 2015
Źródło: Kmita-Dziasek (2015)
Source: Kmita-Dziasek (2015)

Innowacyjna przedsiębiorczość wiejska
Zachodzące procesy gospodarcze wyraźnie wskazują, że konkurencyjność małych
i średnich przedsiębiorstw na wsi jest uzależniona od stopnia ich innowacyjności.
Umiejętność wyszukiwania dobrych pomysłów i ich urynkowienie celem pozyskiwania
dochodów jest bez wątpienia pożądaną postawą przedsiębiorców działających na terenach wiejskich. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw wiejskich mają jednak
ograniczone możliwości zwiększenia innowacyjności własnych firm w stosunku do
swoich konkurentów w mieście. Inny jest poziom rozwoju sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, odmienne są ich potrzeby oraz problemy. Wynika to przede wszystkim
ze specyfiki obszarów wiejskich (Czyżewski i Matuszczak, 2006). Centrum Doradztwa
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Rolniczego stara się pozytywnie oddziaływać na pobudzanie i rozwijanie innowacyjności i kreatywności w działalności podejmowanej na obszarach wiejskich. Oprócz
szkoleń stacjonarnych w tym zakresie realizowane są inne kompleksowe projekty, np.
„Przedsiębiorcza wieś – innowacja i kreatywność wsparta PROW 2007–2013 – identyfikacja, opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk”. Celem projektu była promocja innowacyjności i kreatywności w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, poszerzenie
wiedzy doradców w zakresie identyfikacji i opracowania przykładów „dobrych praktyk”
w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, doskonalenie umiejętności niezbędnych dla
wspierania innowacyjności i kreatywności mieszkańców wsi. Na ogół mianem dobrych
praktyk określamy projekty innowacyjne, które zostały z powodzeniem zrealizowane,
stanowią praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów i przynoszą określone,
pozytywne rezultaty (Faliszek i Leśniak-Berek, 2011), a ponadto są możliwe do zastosowania przez inne podmioty. Realizując wspomniany projekt, podjęto próbę zgromadzenia wiedzy na temat udziału doradców we wspieraniu innowacyjnych projektów
z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz usystematyzowania tej
wiedzy. W ramach projektu przeprowadzono badania sondażowe, szkolenia doradców
oraz opracowano publikację (Leśniak i Markiewski, 2013).
Jednym z zaprezentowanych w ramach projektu przykładów innowacyjnej działalności była „Paczka od rolnika”. To projekt realizowany wyłącznie przez rolników.
Rolnicy realizują tu sprzedaż bezpośrednią swoich własnych produktów, m.in. za
pośrednictwem Internetu pod marką Odrolnika w formie tzw. Paczki od rolnika.
Powołane przez nich stowarzyszenie Grupa Odrolnika pełni funkcję koordynatora,
zajmując się równocześnie rozwojem projektu i promocją idei sprzedaży bezpośredniej. Dzięki temu rolnicy uzyskują zdecydowanie lepszą cenę za swoje produkty, zaś
konsumenci otrzymują wysokiej jakości żywność wiadomego pochodzenia w znacznie
niższej cenie.
Serwis odrolnika.pl stał się szybko popularny, m.in. dzięki mediom, które bezpłatnie pisały o takiej formie sprzedaży bezpośredniej. Projekt ten otrzymał też już szereg
nagród, nie tylko związanych z obszarami wiejskimi.
W ramach publikacji projektowej zaprezentowano również przykład przedsiębiorcy
wiejskiego zajmującego się tłoczeniem i sprzedażą oleju lnianego na zimno, który do
procesu produkcyjnego wykorzystuje energię pochodzącą z solarów słonecznych.
Pozwoliło to na poprawę warunków prowadzonej działalności gospodarczej i zmniejszenie kosztów zużywanej energii elektrycznej, a także ilości pracy przy produkcji, przyczyniając się znacznie do zwiększenia dochodów przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie to
stanowi również dobry przykład zastosowania rozwiązań ekologicznych w prowadzeniu działalności gospodarczej na wsi.

Działania nakierowane na młodzież wiejską
Jak już wskazywano, niski poziom wiedzy ekonomicznej jest jedną z barier ograniczających rozwój przedsiębiorczości na wsi. Bez upowszechnienia wśród ludzi, zwłaszcza
młodych, wiedzy o zasadach działania drobnego biznesu, trudno będzie myśleć o dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Z tego powodu podjęto się współorganizacji konferencji
pt. „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy w 2014 r.”
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Podczas konferencji poruszano problematykę społeczną i ekonomiczną mieszkańców
wsi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży wiejskiej. Koncentrowano się w szczególności na kapitale ludzkim, zwłaszcza na osobach młodych, pracujących w drobnych
gospodarstwach rodzinnych – często dwuzawodowcach, utrzymujących się wyłącznie
z rolnictwa lub pozarolniczych źródeł dochodów, czy też poszukujących swojego miejsca w pracy i aktywności ekonomicznej. Tematyka aktywności gospodarczej mieszkańców wsi obecna była również podczas pozostałych konferencji dotyczących drobnych
gospodarstw rolnych współorganizowanych przez CDR, np.:
– „Alternatywne źródła dochodów drobnych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej”
(2015),
– „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie”
(2013),
– „WPR wobec drobnych gospodarstw rolnych” (2012),
– „Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych” (2011).

Wykorzystanie nowych technologii na rzecz przedsiębiorczości
wiejskiej
Starając się nadążyć za zmianami w zakresie rozwoju technik i technologii teleinformatycznych, Centrum Doradztwa Rolniczego od kilku lat prowadzi szkolenia dla
doradców rolnych w zakresie marketingu internetowego (e-marketingu). Jednocześnie,
doceniając olbrzymią rolę Internetu i narzędzi elektronicznych, prowadzone są strony
i serwisy internetowe (strona firmowa www.cdr.gov.pl oraz strona internetowa krakowskiego oddziału CDR: www.cdr.gov.pl/krakow). Tworzone są także serwisy internetowe
pod samodzielną marką. Celem tych działań jest dotarcie do jak najszerszego grona
adresatów zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości wiejskiej. Wymiernym
efektem zaangażowania CDR jest powstanie następujących serwisów:
– www.zagroda-edukacyjna.pl – strona zagród edukacyjnych,
– www.produktyregionalne.edu.pl – strona poświęcona produktom regionalnym,
tradycyjnym oraz sprzedaży bezpośredniej,
– www.agroturystyka.edu.pl - strona poświęcona agroturystyce,
– www.przedsiebiorczosc-wiejska.edu.pl – platforma wymiany wiedzy z zakresu
przedsiębiorczości, z uwzględnieniem elementów właściwych działalności prowadzonej na obszarach wiejskich,
– www.leaderatorium.edu.pl – porusza m.in. kwestie wspierania przedsiębiorczości
przez lokalne grupy działania.

Działania łączące cele ekonomiczne i społeczne
Ważnym zagadnieniem, które odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich, jest działalność łącząca w sobie cele społeczne i ekonomiczne, określana mianem: ekonomia
społeczna, gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Kluczową zasadą
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tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku. Instytucje
ekonomii społecznej działają we wszystkich sektorach gospodarki (Starmach, 2012).
W tym zakresie działa także Centrum Doradztwa Rolniczego, organizując szkolenia
dotyczące przedsiębiorczości społecznej, gdzie uczestnicy są zapoznawani z istotą
i formami prawnymi przedsiębiorstw społecznych. Omawiana jest działalność i źródła
finansowania podmiotów ekonomii społecznej, a także kierunki rozwoju sektora
ekonomii społecznej w Polsce na lata 2014–2020 oraz polityki państwa w tym zakresie.
Oczywiście nie może zabraknąć przykładów dobrych praktyk w obszarze gospodarki
społecznej. CDR w szczególności koncentruje się na rozwijaniu spółdzielni socjalnych,
które stają się jednym z kluczowych podmiotów ekonomii społecznej i coraz istotniejszym instrumentem polityki społecznej w zakresie aktywnej integracji i zwiększania spójności społecznej. Ideą spółdzielni socjalnej jest tworzenie instytucjonalnych
udogodnień i przywilejów prowadzonej działalności gospodarczej, aby wesprzeć
osoby mające trudności w odnalezieniu się w społecznej rzeczywistości (Czyżewski,
Czyżewski, Matuszczak, 2005; Starmach, 2015). Głównym celem funkcjonowania
takich spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym
aktywizację zawodową (Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych…, 2015).
Prowadzona działalność ma wpływać pozytywnie na społeczną i zawodową inkluzję
członków spółdzielni (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, 2014). Warto
też wspomnieć, że spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną
i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego,
a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych (Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651).
W okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy w Polsce spowolnienie rozwoju
demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Trwający
proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest
wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. Zmiany
te są jednocześnie zintensyfikowane przez zwiększoną emigrację młodych osób. Na
obszarach wiejskich w latach objętych „Prognozą ludności na lata 2014–2050” będzie
występował systematyczny wzrost liczebności grupy osób starszych z 2,4 mln w 2013 r.
do 4,1 mln w 2050 r. (Prognoza ludności…, 2014). Zapewnienie w przyszłości pomocy
osobom w podeszłym wieku będzie więc dużym wyzwaniem dla instytucji świadczących usługi opiekuńcze. Znalezienie odpowiednich form opieki dla seniorów będzie
z roku na rok coraz trudniejsze. Tu z pomocą mogą przyjść tzw. gospodarstwa opiekuńcze. Gospodarstwa te stanowią element szerszej koncepcji tzw. rolnictwa społecznego,
łączącego ideę rolnictwa wielofunkcyjnego i usługowo-społecznego wraz z opieką
zdrowotną na poziomie lokalnym. W Polsce idea tworzenia gospodarstw opiekuńczych
jest jeszcze słabo znana, dlatego CDR oddział w Krakowie we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie podjął próbę zainteresowania doradców rolnych i środowiska wiejskiego tą tematyką. Od wielu lat system
takich gospodarstw rozwija się w Europie, a szczególnie w Holandii (Manintveld
i Snoeij van Middelkoop, 2014). Gospodarstwa rolne będące tzw. gospodarstwami
opiekuńczymi mogą oferować swoją opiekę dla dzieci i ludzi z problemami, w tym integracyjnymi, wychowawczymi oraz upośledzeniami. Oferta gospodarstw opiekuńczych
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może być skierowana do seniorów, którzy szukają dla siebie sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu, czy to przez kilka dni, czy też kilka godzin dziennie.
Problemy wynikające z demografii dotyczą nie tylko najstarszych, lecz także
najmłodszych mieszkańców wsi. Istotnym zagadnieniem jest ponadto dostęp do
różnego rodzaju usług publicznych i edukacyjnych dla dzieci. Zmiany cywilizacyjne
na obszarach wiejskich wpłynęły w istotny sposób na przemianę postaw rodziców
dotyczących aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży. Obecnie dla mieszkańców
wsi ważne jest, aby ich dzieci odebrały edukację, która pozwoli im w przyszłości na
zdobycie zatrudnienia gwarantującego im wysoki standard życia. Rodzice dzieci na
wsi dostrzegają również, że ważną rolę w edukacji ich dzieci odgrywa wychowanie
przedszkolne (Marchlewski, 2011). Dopóki w małej miejscowości funkcjonuje szkoła
czy przedszkole, to społeczeństwo się w niej odradza. Kiedy tych instytucji zabraknie,
ubywa też ludności, która szuka miejsc bardziej komfortowych do życia. To powoduje,
że na wsiach rodzi się coraz mniej dzieci i wieś ulega wyludnieniu. Promując rozwój
przedsiębiorczości w tym zakresie, CDR organizuje liczne szkolenia oraz wydaje
publikacje z zakresu funkcjonowania tzw. miniprzedszkoli na obszarach wiejskich.
Działania te mają na celu zapoznanie doradców z podstawami prawnymi tworzenia
i funkcjonowania małych przedszkoli i punktów opieki dziennej dla dzieci do 5. roku
życia. Wiedza ta ma pomóc we wspieraniu mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu i rozwijaniu tych korzystnych społecznie inicjatyw.

Zbiorowe formy gospodarowania (spółdzielczość)
Centrum Doradztwa Rolniczego w swojej działalności promuje także rozwijanie zbiorowych form gospodarowania. Dotyczy to zarówno działalności rolniczej, okołorolniczej, jak i pozarolniczej. CDR działa na rzecz promocji wszelkich grupowych form
działania, przede wszystkim w kierunku odbudowy spółdzielczości, która ma w Polsce
bardzo długą tradycję, ale w ostatnim czasie uległa marginalizacji. Oprócz wspomnianych uprzedzeń mentalnych, dość znaczną barierę rozwoju spółdzielni stanowi brak
wiedzy o celach, zadaniach, formach oraz przepisach prawnych spółdzielczego gospodarowania. Potwierdzają to także wyniki badań prowadzonych przez CDR w 2015 r.
na temat świadomości doradców i rolników odnośnie idei spółdzielczości (Brodziński,
Bomba, Leśniak, 2015). Zgodnie z nimi, stan wiedzy badanych rolników na temat idei
spółdzielczości, jej celów, zasad działania określić można jako niewielki. Większość
badanych ma, co prawda, ogólną wiedzę o spółdzielczości, ale jest ona pobieżna
i często oparta na stereotypach. Najmniejszy poziom wiedzy posiadają rolnicy młodzi:
w wieku do 35 lat, ale równocześnie ta grupa bardziej pozytywnie niż inne spogląda
w przyszłość i widzi możliwości rozwoju rolnictwa w różnych formach organizacyjnych. Wyniki badań prowadzonych przez CDR (Brodziński, Bomba, Leśniak, 2015)
wskazały, iż rolnicy oczekują ze strony doradztwa rolniczego wsparcia w zakresie
uregulowań prawnych (dotyczących tworzenia i prowadzenia wspólnych podmiotów
gospodarczych), w zakresie organizacyjnym (dotyczącym informacji i pomocy w przygotowaniu dokumentów do rejestracji przedsięwzięcia i rozpoczęcia działalności) oraz
w zakresie poszukiwania źródeł finansowania (wsparcia finansowego powołanych do
tego instytucji i organizacji).
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Sprzedaż bezpośrednia (marketing bezpośredni)
Możliwą metodą poprawy pozycji finansowej rodzin wiejskich jest również wypracowanie sposobu udziału w dochodzie powstającym na etapie konfekcjonowania,
uboju lub przetwórstwa produktów rolnych. Cena surowca na całym świecie, w tym
w Unii Europejskiej, kształtuje się dla większości produktów rolnych na poziomie
ok. 1/3 ceny produktu finalnego (Chotkowski i Deluga, 2003). Brak udziału rolników
w wartości dodanej, jaka powstaje na etapie obrotu i przetwarzania surowca, skutkuje radykalnym zmniejszeniem potencjalnego dochodu możliwego do uzyskania
(Grojec, 2014). Niechęć rolników do angażowania się w tego typu działalność wynika
po części z dotychczas obowiązujących przepisów. Dlatego też od wielu lat prowadzone są szkolenia i seminaria na temat sprzedaży bezpośredniej. Wydawane są liczne
publikacje naukowe i popularno-naukowe, a także prowadzone są internetowe serwisy
tematyczne (www.produktyregionalne.edu.pl). Pomimo nienajlepszych uwarunkowań społeczno-politycznych CDR od lat lobbuje na rzecz korzystnych, a jednocześnie
społecznie sprawiedliwych rozwiązań w zakresie sprzedaży bezpośredniej (Analiza
sytuacji w zakresie…, 2013). W 2013 r. zaproponowano zmianę ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej w taki sposób, ażeby produkcja i sprzedaż przetworzonej
przez rolników żywności została wyłączona z zakresu pojęcia działalności gospodarczej. Zaproponowano ustalenie rocznego limitu zwolnienia, uzależnionego od wielkości osiągniętych przychodów i powiązanie limitu zwolnienia z kwotą wolną od podatku
dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowo zasugerowano uzależnienie zwolnienia
od sprzedaży przetworzonych produktów w miejscu ich przetworzenia lub na targowiskach, a także wprowadzenie precyzyjnej definicji „małego przetwórstwa”, co pozwoliłoby oddzielić przetwórstwo przemysłowe od przetwórstwa w gospodarstwie rolnym
(Analiza sytuacji w zakresie…, 2013).
Ponadto w latach 2013 i 2014 w CDR realizowano kompleksowe projekty dotyczące rozwoju marketingu bezpośredniego w Polsce. Zrealizowane projekty miały
charakter kaskadowy, co oznaczało, iż uczestnicy części szkoleniowej dla doradców
zostawali następnie wykładowcami szkoleń dla rolników i przedsiębiorców rolnych ze
swojego regionu. Głównym celem tych szkoleń było dostarczenie uczestnikom zasobów wiedzy na temat uwarunkowań, zasad i technik stosowanych w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Uczestnicy szkoleń mieli możliwość nabycia umiejętności
w zakresie: stosowania narzędzi marketingowych, oceny atrakcyjności i wyboru rynku
docelowego, klasyfikacji i tworzenia oferty asortymentowej, wyboru odpowiedniego
kanału sprzedaży bezpośredniej, zasad ekspozycji towarów i polityki cenowej, obsługi
klienta i technik negocjacji, prowadzenia rachunku ekonomicznego i zarządzania
zasobami, w tym zasobami ludzkimi. W trakcie szkoleń dla rolników i przedsiębiorców
przeprowadzono wśród uczestników badania sondażowe na temat znaczenia sprzedaży bezpośredniej i marketingu bezpośredniego, przykładów dobrych i złych działań w zakresie marketingu, sprzedaży bezpośredniej i obsługi klienta. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono, że wielu rolników wciąż traktuje prowadzenie
sprzedaży bezpośredniej jako rozwiązanie zastępcze, wynikające z nadmiaru produktów wytwarzanych w gospodarstwie, braku zorganizowanego skupu produktów, braku
przetwórni przyjmującej produkty ekologiczne, lub też bardzo niskich cen ich skupu
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(Znaczenie sprzedaży bezpośredniej…, 2014). Badani rolnicy zauważyli także, że jakkolwiek sprzedaż bezpośrednia powoduje możliwość uzyskania wyższej ceny za produkt
poprzez eliminację pośredników, to na obecnym etapie wymaga zaangażowania czasu
w nieadekwatnym do dochodów wymiarze. Tym, co powstrzymuje od podejmowania
przez rolników działalności w formie sprzedaży bezpośredniej, są również niekorzystne
i skomplikowane przepisy prawne, a także wysokie stawki za miejsce na targowisku,
czy koszty związane np. z transportem.
W celu pobudzenia drobnej przetwórczości i sprzedaży bezpośredniej w 2010 r.
uruchomiono w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, tzw. Centrum
Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa. Centrum Praktycznego
Szkolenia (CPS) jest miejscem dającym możliwość zarówno teoretycznego, jak i praktycznego szkolenia osób pragnących poznać sposoby przetwórstwa na poziomie
gospodarstwa. Głównym celem prowadzonych tam szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności
oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. W CPS szkoleni są doradcy, nauczyciele i uczniowie
szkół rolniczych, a przede wszystkim rolnicy. W skład CPS wchodzą: linia do produkcji
soków, mała masarnia, mleczarnia oraz młyn.

E-biuletyn dotyczący przedsiębiorczości wiejskiej
Zagadnienia dotyczące sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa artykułów rolnych
na poziomie gospodarstwa pojawiają się również w wydawanym od 2012 r. e-biuletynie CDR Oddział w Krakowie pt. „Przedsiębiorczość wiejska”. Zakres tematyczny
prezentowanych w biuletynie artykułów jest rozległy. Dotyczą one szeregu zagadnień
z obszaru przedsiębiorczości. Biuletyn spełnia kilka funkcji: informuje o zrealizowanych i planowanych działaniach CDR w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, prezentuje zmiany w zakresie regulacji prawych, uwarunkowań ekonomicznych i społecznych wpływających na życie gospodarcze i dotykających podmiotów
i inicjatyw gospodarczych funkcjonujących na obszarach wiejskich. Ponadto realizuje
on także cele edukacyjne, objaśniając szereg zagadnień teoretycznych związanych
z aktywnością gospodarczą mieszkańców wsi, z uwzględnieniem istotnych aspektów
socjologicznych oraz psychologicznych.

Konkurs „Sposób na Sukces”
Promocji przedsiębiorczości służy także organizowany od 2000 r. konkurs pn. „Sposób
na Sukces”. Oprócz promowania pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów
działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych
pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też integrujących mieszkańców
małych miejscowości. Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter,
tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje
społecznie. Organizacja konkursu opiera się na współpracy CDR z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być
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zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorców, jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje
pozarządowe. Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

Podsumowanie i rekomendacje
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie od lat podejmuje
działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Należy jednak podkreślić, iż potrzebne
jest dalsze wsparcie instytucjonalne wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Warto w tym celu spojrzeć na doświadczenia innych krajów członkowskich Unii
Europejskiej, znajdujących się na bardziej zaawansowanych etapach rozwoju obszarów
wiejskich. Większość agencji rozwoju regionalnego w krajach UE od dawna w swych
oddziałach, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, posiada oddzielne komórki
zajmujące się wyłącznie firmami wiejskimi. Wiele krajów UE powołało także agencje
zajmujące się wyłącznie rozwojem obszarów wiejskich o dużych problemach rozwojowych, które za główny cel swej działalności przyjęły rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, tworząc specjalne programy wsparcia i służby doradcze.
W tym celu w CDR tworzone są zespoły robocze, które dyskutują o potrzebach
i opracowują metody oddziaływania na mały biznes wiejski. Przygotowywane są duże
projekty badawcze, których celem jest analiza możliwości rozwoju przedsiębiorczości
na terenach wiejskich. Powstają programy rozwojowe przedsiębiorczości uwzględniające specyfikę terenów o trudnych warunkach rozwoju. Zakładane są specjalne biura,
które udzielają porad na temat tego, jak i gdzie inwestor wiejski może uzyskać pomoc
w rozwiązaniu problemów występujących w jego przedsiębiorstwie.
Warto wykorzystać do rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej istniejącą infrastrukturę instytucjonalną ośrodków doradztwa rolniczego. Pomimo znikomego w ostatnich
latach finansowania, mają one zbudowaną silną markę wśród mieszkańców obszarów
wiejskich. Wszakże w badaniach przeszło połowa przedsiębiorców wiejskich deklaruje
współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego. Przykładowo, można by wyodrębnić
odpowiednie komórki w ramach ośrodków doradztwa rolniczego (ODR), zajmujące się
tylko i wyłącznie rozwijaniem wiejskiego biznesu. Funkcję koordynacyjną na poziomie
krajowym mogłoby tu pełnić Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Jeśli chodzi o obecnie udzielane przez ODR wsparcie na rzecz biznesu wiejskiego,
to wśród korzystających przeważają mikroprzedsiębiorstwa, w których dużą grupę
stanowią gospodarstwa rolne prowadzące działalność pozarolniczą. Wśród mikroprzedsiębiorstw jednoosobowych ponad 70% współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, a w mikroprzedsiębiorstwach wieloosobowych jest to ponad 50%
(Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia…, 2014). Należy jednak zauważyć, że
również w małych i średnich przedsiębiorstwach usługi ODR są powszechniejsze niż
innych instytucji otoczenia biznesu. To, iż polscy rolnicy w tak dużej skali sięgnęli
po środki UE, jest sporą zasługą ośrodków doradztwa rolniczego, świadczących pomoc
w tym zakresie. Podobnej pomocy doradczej ODR mogłyby udzielać przedsiębiorcy
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wiejskiemu, który chce uruchomić działalność pozarolniczą. ODR mogą być instytucjami wspomagającymi początkujących przedsiębiorców w procesie zakładania firmy,
jak również sprawującymi „mentorską” opiekę już w trakcie prowadzenia działalności (np. wsparcie w zarządzaniu finansami, marketingu, planowaniu). Wymaga to
jednak analizy i oceny skuteczności działań już prowadzonych oraz uporządkowania
niezbyt spójnej struktury organizacyjnej. To, że organizacja bazy instytucjonalnej dla
rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej procentuje, pokazuje najlepiej przykład brytyjski, a konkretnie doświadczenia Rural Development Commission, przekształconej
w Countryside Commission. Praca zarówno tej, jak i innych organizacji nakierowanych
na rozwój obszarów o trudnych warunkach rozwojowych w Wielkiej Brytanii spowodowała, że miejsc pracy na wsi zaczęło przybywać szybciej niż w miastach (Kłodziński,
2012). Działania te były usystematyzowane i rozplanowane zgodnie z określoną strategią rozwoju obszarów wiejskich.
Podobne długofalowe celowe działania niezbędne są w Polsce. Bez wizji rozwoju
oraz podejścia holistycznego środki finansowe, które są obecnie wydatkowane przynoszą znacznie mniejsze efekty. Dlatego potrzebny jest ogólnonarodowy dyskurs
o tym, jaką wieś i rolnictwo chcemy mieć w przyszłości i kogo wspierać w pierwszej
kolejności.
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Aktywność kobiet wiejskich na rzecz wsparcia lokalnego
rozwoju
Activity of rural women in local development support
Katarzyna Brodzińska, Zbigniew Brodziński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania kobiet wiejskich
w działalność samorządową oraz ocena ich aktywności w partnerstwach terytorialnych.
Identyfikacja możliwości tkwiących w potencjale kobiet aktywnych społecznie, politycz
nie i gospodarczo jest szczególnie ważna w kontekście stymulowania rozwoju lokalnego.
Materiał badawczy stanowiły dostępne dane GUS (Bank Danych Lokalnych) w zakresie
struktury płci osób sprawujących funkcje sołtysa, radnych gmin oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast w latach 1958–2014 oraz informacje uzyskane z biur 12. partnerstw
terytorialnych mających swoje siedziby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że udział kobiet w strukturach samorządu lokal
nego i wiejskiego w Polsce systematycznie wzrasta. W 2014 r. udział kobiet na stanowisku
wójta, burmistrza, prezydenta miasta wyniósł blisko 11%. Kobiety stanowiły ponad 25%
radnych gmin oraz prawie 36% ogółu sołtysów. Aktywność zawodowa i gospodarcza ko
biet wiejskich przyczynia się do zmiany wizerunku kobiety w rodzinie, a także wpływa na
wzrost ich pozycji społecznej. Są one również aktywne w nowych formach organizacji spo
łecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, partnerstwach terytorialnych). Ich aktywność
w organach decyzyjnych partnerstw terytorialnych w województwie warmińsko-mazur
skim jest zróżnicowana w zależności od zakresu działalności tych partnerstw i struktury
podmiotów wchodzących w ich skład.
Słowa kluczowe: kobiety• partnerstwa terytorialne • aktywność społeczna
Abstract. The aim of this article is to evaluate the level of involvement of rural women
in self-government activity and their activity in area-based partnerships. Identification
of opportunities inherent in women’s potential who are active socially, politically, and
economically is particularly important in the context of the stimulation of local develop
ment. Research material was comprised of data available from Central Statistical Office
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(Bank of Local Data) in the range of gender structure of the people holding position of
a village representative, community councillor, village mayor, city mayor, and city presi
dent in years 1958–2014, as well as of information gathered from 12 offices of area-based
partnerships that have their location in the area of Varmia-Mazuria province.
The analyses show that women participation in local and rural government struc
tures in Poland is systematically rising. In the year 2014 women participation on post
of village mayor, city mayor, and city president was around 11%. Women have occupied
more than 25% positions of community councillors and almost 36% of village represent
atives. Their professional and economic activity contributes to a change of an image of
a woman in a family and to an increase of their social status. They are also active in new
forms of social organizations (associations, foundations, area-based partnerships). Their
activity level in decision authorities of area-based partnerships in Varmia-Mazuria prov
ince is differentiated depending on the range of activity of these partnerships and the
structure of entities that are part of them.
Keywords: women • area-based partnerships • social activity

Wstęp
Od 1998 r. systematycznie wzrasta liczba osób, które poświęcają swój wolny czas na
działalność społeczną w organizacjach obywatelskich, takich jak różnego rodzaju
stowarzyszenia, fundacje, związki, samorządy, partie, kluby, komitety, ruchy itp.
Aktywne członkostwo w organizacjach obywatelskich deklaruje siedmiu na stu doro
słych Polaków, przy czym aktywność kobiet jest wyższa niż mężczyzn (Aktywność
społeczna..., 2012).
Identyfikacja możliwości tkwiących w potencjale kobiet aktywnych społecznie,
politycznie i gospodarczo jest szczególnie ważna w kontekście stymulowania rozwoju
lokalnego. U podłoża każdej aktywności społecznej znajdują się potrzeby, które
pochodzą od innych ludzi, środowiska pracy, organizacji oraz instytucji społecznych
(Knapik, 2007; Walczak-Duraj, 2008; Kotlarska-Michalska, 2011). Zaspokajanie tych
potrzeb, poprzez podejmowane działania, daje możliwość wprowadzenia pozytywnych
zmian w społecznościach lokalnych, przy czym ich kierunek i dynamika zależą od
jakości kapitału społecznego (Kretek-Kamińska, 2013). Ów kapitał, w opinii klasyków,
znajduje wyraz w normie współdziałania dla dobra ogólnego oraz w zaangażowaniu
w działania służące interesom wspólnoty (Coleman, 2006; Putnam, 2008).
Wielu rodzimych badaczy kapitału społecznego środowisk wiejskich (m.in. Herbst
i Swianiewicz, 2008; Korenik, 2008; Goszczyński, 2009; Halamska, 2009), za jego
wiodące wskaźniki uznaje m.in. sieć kontaktów, tworzoną przez dobrowolną przyna
leżność do organizacji formalnych i pełnienie w nich funkcji, udział w różnego rodzaju
dobrowolnych, zbiorowych działaniach na rzecz społeczności lokalnych, nieodpłatną
pracę na rzecz społeczności lokalnej itd. Jednak w odniesieniu do roli i znaczenia kobiet
wiejskich w kształtowaniu kapitału społecznego, zwraca się uwagę na tzw. okoliczności
zewnętrzne ograniczające ich aktywność, w tym przede wszystkim funkcje kobiet wyni
kające z tradycyjnego modelu rodziny. Ponadto wiejską społeczność wyróżnia spośród
innych wspólnot to, że jest względnie homogeniczna i bardzo często terytorialnie
odrębna od innych społeczności lokalnych (Gutkowska i Tryfan, 2005; Walczak-Duraj,
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2008, Płatkowska-Prokopczyk, 2014). Z tych też względów wejście w nowe role kobiet
wiejskich może być utrudnione. Pomimo tych trudności kobiety podejmują jednak nowe
wyzwania związane z rozbudzonymi oczekiwaniami i aspiracjami. Nie zawsze rzeczywi
stość społeczna nadąża za zmieniającymi się oczekiwaniami, a wysiłki i energia kobiet
wiejskich przekładają się na realne możliwości skutecznego działania (Michalska, 2013).
W związku z powyższym, celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania kobiet
wiejskich w działalność samorządową na najniższym szczeblu, czyli w samorządzie
wiejskim i gminnym, oraz w nowe formy organizacyjne podmiotów działających na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności
w partnerstwach terytorialnych.

Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły dostępne dane GUS, Bank Danych Lokalnych, w zakre
sie struktury płci osób sprawujących funkcje sołtysa, radnych gmin, wójtów i burmi
strzów w układzie województw oraz dostępne dane historyczne pozwalające na ocenę
tych zmian w czasie. Wśród dostępnych informacji za najważniejsze, wykorzystane
w pracy źródło, można uznać informacje uzyskane z biur funkcjonujących na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego 12 partnerstw terytorialnych (Lokalne Grupy
Działania – LGD i Lokalne Grupy Rybackie – LGR).
Zebrane dane poddano analizie porównawczej poziomej (w układzie województw)
i pionowej, śledząc dynamikę zmian. Analiza danych dotyczących udziału kobiet
w organach decyzyjnych partnerstw terytorialnych działających na terenie wojewódz
twa warmińsko-mazurskiego pozwoliła na określenie specyfiki aktywności społecznej
kobiet wiejskich. Intencją autorów niniejszego artykułu było wskazanie na faktyczny
stan i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o poziom aktywności kobiet w życiu
publicznym, w tym szczególnie w partnerstwach terytorialnych, jakimi są LGD i LGR.
Chodziło także o poznanie roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich.

Wyniki badań i dyskusja
Aktywność kobiet wiejskich w sferze publicznej
Równość płci jest rozpatrywana jako sytuacja, w której kobietom i mężczyznom przy
pisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki. Nie chodzi
jednak o to, żeby wszystko było po równo, ale o wyrównywanie szans życiowych
i przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji ze względu na płeć. Ważne zmiany w tej
kwestii i otwarcie dyskusji na temat roli kobiet we współczesnym społeczeństwie miały
miejsce po 1989 r. Zdaniem Kotlarskiej-Michalskiej (2010), pierwsze lata transformacji
wyraźnie poszerzyły obszar aktywności polskich kobiet o działania rekompensujące
i wyrównujące deficyty. To właśnie kobiety opracowały swoistą strategię pokonywania
biedy i strategię samoradzenia sobie z problemami zmieniających się reguł rynku pracy.
Trudności związane z transformacją, bezrobociem, konieczność zmian w organizacji
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życia domowego wymagały większej aktywności właśnie ze strony kobiet. Aktywność
zawodowa i gospodarcza kobiet wiejskich przyczyniła się do zmiany wizerunku kobiety
w rodzinie, a także do podniesienia jej pozycji społecznej (Brodzińska, 2004; Sawicka,
2005; Kretek-Kamińska, 2008; Psyk-Piotrowska, 2008; Kotlarska-Michalska, 2011;
Płatkowska-Prokopczyk, 2014). Duch-Krzystoszek (2007) zauważa, że praca zawodowa
poza domem oddziałuje na wzrost władzy, gdyż kobieta pozyskuje środki finansowe
i pewność siebie, a także może zaspokoić więcej potrzeb osobistych w kontaktach
z szerszym środowiskiem, co też przyczynia się do budowania większej niezależności
od męża. Z kolei Warzochalska (2015) podkreśla, że potencjał ekonomiczny i społeczny
kobiet, w tym ich aspiracje edukacyjne, mogą mieć wpływ na to, że to głównie kobiety
będą liderami przemian w wielu dziedzinach.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i formalne przyjęcie nowych zasad funk
cjonowania, w tym również tych dotyczących kwestii parytetów płci, wyrównywania
szans, udziału kobiet w życiu społecznym, otworzyło przed kobietami nowe możliwo
ści samorealizacji i to nie tylko w rolach zawodowych, lecz także społecznych.
Można przyjąć, że podejmowane przez kobiety role społeczne przenoszą się
na pewne konsekwencje dotyczące rozwoju więzi społecznych z grupą. W opinii
Kotlarskiej-Michalskiej (2011) kobiece role są bardziej niż męskie więziotwórcze ze
względu na to, że kobiety w przestrzeni domowej wypełniają wiele innych funkcji,
a tym samym budują więzi małżeńskie, rodzinne, macierzyńskie, towarzyskie, między
pokoleniowe itp. Tradycyjna rola kobiety jest mocno związana z domem i rodziną,
czyli funkcjami prokreacyjno-opiekuńczymi. W obszarze tych funkcji kobiety pełnią
również określone funkcje społeczne, najczęściej na rzecz szkoły, parafii, czy najbliż
szego otoczenia np. wsi (Kotlarska-Michalska, 2011; Michalska, 2013; Matysiak, 2015).
Pewnym dopełnieniem pełnionych ról społecznych jest zajmowanie stanowisk funk
cyjnych w jednostkach samorządu.
Najniższym szczeblem samorządowym w Polsce jest samorząd wiejski. Organem
wykonawczym sołectwa jest sołtys lub sołtyska – osoba wybrana spośród mieszkań
ców wsi, uchwałodawczym – zebranie wiejskie, a organem doradczym i wspierającym
sołtyskę/sołtysa – również wybieralna rada sołecka (Matysiak, 2015). Z dostępnych
danych GUS wynika, że w Polsce w 2014 r. kobiety sprawowały funkcje sołtysa w blisko
36% wsi (ryc. 1). W odniesieniu do 1958 r., kiedy kobiety stanowiły zaledwie 0,8%
ogółu sołtysów, czy 1967 r., kiedy odsetek ten wzrósł zaledwie do 2,8%, wskaźnik ten
może wydawać się imponujący. W literaturze przedmiotu wskazywane są różne przy
czyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze może to wynikać z relatywnie większej nieza
leżności wyborów sołeckich, a także prestiżu funkcji sołtysa. Sołtys mający dobre
kontakty z władzą lokalną mógł wiele załatwić zarówno dla swojej wsi, jak i dla siebie,
dlatego też właśnie mężczyźni najczęściej obejmowali te funkcje (Matysiak, 2014).
Obecnie funkcja sołtysa jest postrzegana jako „społeczna” i wymagająca angażowania
dużej ilości czasu, energii, a nierzadko również własnych środków. W opinii Fuszary
(2006), to właśnie spadek znaczenia i prestiżu sołtysa, czyli mniejsza „atrakcyjność”
tej funkcji sprawia, że staje się ona bardziej dostępna dla kobiet, a jednocześnie
bardziej korzystna ze względu na możliwość samorealizacji. Wzrastające zaintereso
wanie kobiet sprawowaniem funkcji sołtyski może też być konsekwencją zaspakaja
nia potrzeb i aspiracji samych kobiet, które po osiągnięciu odpowiedniego poziomu
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satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym, czują potrzebę realizowania się w rolach
społecznych. Matysiak (2013) zwraca uwagę, że „sołtysowanie” może kompensować
ograniczenia aktywności w innych dziedzinach życia, niespełnione aspiracje zawo
dowe bądź edukacyjne, pragnienia wyjścia z roli kobiety skupionej wyłącznie na życiu
domowym i rodzinnym. Może też być poszukiwaniem sposobu na radzenie sobie
z tzw. syndromem pustego gniazda.

Ryc. 1. Udział kobiet wśród ogółu sołtysów w Polsce w latach 1958–2014 (%)
Fig. 1. The share of women among total village representatives in Poland in years 1958–
–2014 (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (1968) i Banku Danych Lokalnych GUS
Source: Autor’s study based on the data from GUS (1968) and Local Data Bank GUS

Szczeblem samorządowym „najbliższym” mieszkańcom wsi jest samorząd gminny
z wybieralną radą gminy jako organem stanowiącym i kontrolnym oraz wybieralnym
(od 2002 r.) wójtem (gminy wiejskie) lub burmistrzem (gminy miejsko-wiejskie)
jako organem wykonawczym. W okresie PRL, w warunkach zastąpienia samorządu
terytorialnego strukturami administracji terenowej podporządkowanej instytucjom
centralnym, liczba kobiet wśród radnych na poziomie lokalnym wzrastała wtedy,
gdy przybierała na sile odgórna kontrola polityczna, malała zaś w warunkach braku
takiej kontroli (Bartkowski, 1996). Po okresie transformacji ustrojowej wzrosła
społeczna akceptacja obejmowania przez kobiety funkcji publicznych (Fuszara, 2006;
Siemieńska, 2011). Polki coraz częściej kandydują do samorządu i uzyskują mandaty.
Jak podaje Niżyńska (2013), w 1998 r. udział kobiet wśród ogółu kandydatów w wybo
rach samorządowych do organów stanowiących wszystkich szczebli wynosił łącznie
21%, przy czym kobiety objęły 16% funkcji, o które się ubiegały. W 2010 r. odsetek
kobiet kandydujących wzrósł do 32%, a w 2014 r. wyniósł 35%. Przełożyło się to
oczywiście na wynik wyborów. W 2014 r. kobiety stanowiły 27,3% ogółu radnych.
Kobiece kandydatury coraz częściej pojawiają się również w wyborach na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, chociaż odsetek kobiet sprawujących te funkcje
wciąż jest niewielki. W 2014 r. wyniósł on średnio 10,9% i był zróżnicowany regio
nalnie (tab. 1).
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Tabela 1. Udział kobiet wśród sołtysów, radnych gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezy
dentów miast w 2014 r. wg województw (%)
Table 1. The share of women among village representatives, community councillors, vil
lage mayors, city mayors, and city presidents in year 2014 by voivodeships (%)
Udział kobiet wśród
Wyszczególnienie

sołtysów

radnych

wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast

zachodniopomorskie

47,7

32,6

17,5

lubuskie

43,6

32,1

14,5

dolnośląskie

43,1

32,0

15,4

opolskie

42,2

29,6

15,5

warmińsko-mazurskie

41,0

32,1

13,8

pomorskie

39,8

29,6

13,8

mazowieckie

36,9

28,4

10,2

łódzkie

36,9

27,2

12,4

śląskie

36,7

27,6

10,8

świętokrzyskie

39,1

25,6

8,8

kujawsko-pomorskie

36,0

28,5

6,3

lubelskie

34,8

24,0

10,3

wielkopolskie

31,4

25,8

9,7

małopolskie

31,1

24,6

6,0

podlaskie

25,2

23,9

6,8

podkarpackie

21,1

19,6

8,8

Polska

35,9

27,3

10,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Source: Autor’s study based on Local Data Bank GUS

Zróżnicowanie regionalne wzrostu udziału kobiet w samorządzie lokalnym i wiej
skim podlega oddziaływaniu czynników kontekstowych. Kobiet – sołtysek, radnych
gmin oraz sprawujących funkcje wójtów, czy burmistrzów, jest więcej w Polsce
Północnej i Zachodniej (tab. 1, ryc. 2). Zdaniem Bartkowskiego (2003) wynika to
z uwarunkowań historycznych. Udział kobiet jest największy w społecznościach mniej
„zasiedziałych”, ukształtowanych w wyniku powojennych migracji, bardziej otwartych
na mniej konserwatywne zachowania społeczne. Z drugiej strony, to właśnie społecz
ności zasiedziałe, o poglądach konserwatywnych, charakteryzują się niskim udziałem
kobiet w samorządzie lokalnym i wiejskim. Wyraźnie widać to na przykładzie dwóch
województw Polski Północno-Wschodniej, czyli województw warmińsko-mazurskiego
i podlaskiego. Rolniczy charakter Podlasia powoduje, że odznacza się ono pewną specy
fiką rynku pracy na tle kraju, w tym m.in. wysokim zatrudnieniem kobiet w rolnictwie
(Szepelska, 2013). Podlasie jest zatem przykładem regionu, gdzie powinny być podjęte
działania w kreowaniu fundamentalnych czynników wzrostu, dotyczących również
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redefinicji nowych ról zawodowych, a w konsekwencji również społecznych kobiet.
I chociaż jest to województwo najbardziej zróżnicowane pod względem etnicznym
i kulturowym, to w kwestii roli i miejsca kobiety w społeczeństwie dominują raczej
poglądy konserwatywne. Inaczej przedstawia się sytuacja w województwie warmiń
sko-mazurskim. Zmiany strukturalne w rolnictwie i proces modernizacji gospodarstw
rolnych przyczyniły się do uwolnienia siły roboczej, w tym kobiet, które zaczęły poszu
kiwać różnych form aktywności poza rolnictwem. Atrakcyjność obszarów wiejskich
województwa warmińsko-mazurskiego sprawia, że Warmia i Mazury stają się miej
scem zamieszkania osób wykonujących tzw. wolne zawody, czy też chcących zmienić
swój dotychczasowy tryb życia. I chociaż nie potwierdzają tego dane statystyczne
dotyczące migracji w województwie warmińsko-mazurskim (Borawska, Brodzińska,
Kurowska, 2014), wśród aktywnych społecznie i gospodarczo osób, znaczący odsetek
stanowi ludności napływowa. Wpływa to oczywiście na jakość kapitału ludzkiego,
a w konsekwencji kapitału społecznego, w którym ważną rolę pełnią, jak już wcześniej
wspomniano, kobiety.
POLSKA 35,9%
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Kujawsko-pomorskie
Mazowieckie
Wielkopolskie
Lubuskie
Łódzkie

Lubelskie

Dolnośląskie

40,0% i więcej

Świętokrzyskie

Opolskie
Śląskie

35,0% do 40,0%
30,0% do 35,0%

Małopolskie

Podkarpackie

poniżej 30,0%

Ryc. 2. Przestrzenne zróżnicowanie udziału kobiet wśród sołtysów w 2014 r. (%)
Fig. 2. Spatial diversification of the share women among village representatives in year
2014 (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Source: Autor’s study based on Local Data Bank GUS
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Reasumując, należy podkreślić, że w perspektywie historycznej udział mieszka
nek wsi w strukturach samorządu lokalnego i wiejskiego w Polsce systematycznie
wzrasta. Obecnie blisko 11% kobiet sprawuje stanowisko wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Kobiety stanowią ponad 1/4 radnych gmin oraz prawie 36%
ogółu sołtysów. Jak podają Sawicka i Skwara (2015), większy udział kobiet na listach
wyborczych przekłada się na wynik wyborczy. Oznacza to, że kobiety wiejskie są
coraz częściej akceptowane jako aktywne uczestniczki lokalnego życia publicznego.
Zdaniem m.in. Matysiak (2015), można mówić o początku procesu wyrównywania się
proporcji płci w strukturach samorządowych na poziomie lokalnym, który najpraw
dopodobniej będzie postępował w kolejnych latach, a w przyszłości może nawet
nastąpić feminizacja funkcji sołtysa. W zasadzie można zgodzić się z tym poglądem,
ponieważ zmianie uległ zakres zadań związanych z pełnieniem tej funkcji. Obejmuje
on prowadzenie animacji w środowiskach lokalnych, co tradycyjnie należy do kobie
cej sfery działania.

Organizacja partnerstw terytorialnych w województwie
warmińsko-mazurskim
Idea tworzenia organizacji zrzeszających na określonym, zwartym obszarze przed
stawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego jest podstawą polityki
rozwoju neoendogennego (Ray, 2006) i rozwoju terytorialnego (Simard i Chiasson,
2008), czyli modelu polityki, który jest wdrażany na obszarach wiejskich Unii
Europejskiej w ramach programu LEADER. W okresie programowania partnerstwa,
w latach 2007–2013, tzw. lokalne grupy działania (LGD) funkcjonowały w ponad 96%
gmin wiejskich w Polsce1 (Ściański i Żak, 2009).
Zasięg działania partnerstw terytorialnych jest wyznaczany oddolnie w procesie
negocjacji na poziomie lokalnym (gminnym), przez grupowanie jednostek admini
stracyjnych gmin uczestniczących we współpracy. Musi to być obszar spójny teryto
rialnie (wszystkie gminy muszą do siebie przylegać granicami) i posiadający szcze
gólną cechę (czynnik identyfikujący grupę) jako region typu homogenicznego. Żadna
gmina nie może być członkiem dwóch LGD. Tak wyznaczony obszar działania nie musi
pokrywać się z wyższymi podziałami administracyjnymi (powiaty i województwa)
(Furmankiewicz i Janc, 2012).
W okresie programowania obejmującym lata 2009–2015 na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego funkcjonowało 14 partnerstw, do których przystąpiło 95%
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie. W kolejnym naborze, jaki miał miejsce
w pierwszym kwartale 2016 r., swoją gotowość (poprzez opracowanie LSR i złożenie
wniosku o jej realizację) do uczestniczenia w kolejnej edycji Leadera potwierdziło
łącznie 12 partnerstw, do których przystąpiło 99% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
w regionie. Wśród funkcjonujących partnerstw wszystkie posiadają formę stowa
rzyszenia – Lokalnej Grupy Działania (10 partnerstw) lub Lokalnej Grupy Rybackiej
(2 partnerstwa) (ryc. 3).
1

W Polsce działa najwięcej Lokalnych Grup Działania spośród wszystkich krajów Unii
Europejskiej, w 2012 r. funkcjonowało 336 LGD.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiń
sko-Mazurskiego
Source: Autor’s study based on the data from Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko
-Mazurskiego

Ryc. 3. Lokalne Grupy Działania w województwie warmińsko-mazurskim, stan na 30 kwietnia 2016 r.
Fig. 3. Local Action Groups (LAC) in Warmian-Masurian Voivodeship as of April 30, year 2016
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Kilkunastoletnie doświadczenie funkcjonowania partnerstw terytorialnych wska
zuje, że dają one lokalnym społecznościom możliwość nabywania i doskonalenia
umiejętności społecznych i ekonomicznych oraz stanowią źródło wsparcia i osobi
stego rozwoju, przyczyniając się tym samym w dłuższej perspektywie do poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich. Z analizy sprawozdań dotyczących wdrażania
LSR w latach 2009–2015 wynika, że głównymi obszarami aktywności LGD były:
– prace związane z dokumentacją i oznakowaniem szlaków turystycznych, wraz
z analizą potrzeb w zakresie ich wyposażenia w infrastrukturę turystyczną,
– organizacja imprez promujących subregion (targi, jarmarki, festiwale, biesiady, in
scenizacje historycznych wydarzeń, rajdy i spływy, konkursy itp.),
– starania na rzecz dokumentowania i oznakowania obiektów przyrodniczo-kulturo
wych,
– działania na rzecz organizowania się społeczności, w tym tworzenia organizacji
o charakterze zadaniowym (m.in. Forum Sołtysów, reaktywacja kół gospodyń wiej
skich, zespołów ludowych, klubów sportowych, organizacja klastrów itp.),
– działania na rzecz wzmocnienia wzajemnych kontaktów oraz rozszerzenia zakresu
współpracy, zarówno wewnątrz partnerstwa, jak i z innymi LGD i samorządami,
– publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw, w tym głównie broszur, folderów
i map.
Analiza powiązań między partnerami pokazuje, że mają one charakter sieciowy.
Omawiane partnerstwa, będąc zbiorem złożonych relacji między przedstawicielami
różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego, realizują wspólnie cele długo
okresowe związane z zaspokojeniem licznych i różnorodnych potrzeb mieszkańców
obszarów wiejskich. Ta długookresowa perspektywa sprawia, że w wielu przypadkach
dochodzi i będzie dochodziło do rozbieżności między partnerami LGD w kwestii stop
nia ich zaangażowania w działania o charakterze kulturowym, politycznym, społecz
nym, ekonomicznym itp. Dla sprawności funkcjonowania takiej sieci jest niezbędne
m.in.: nieustanne podtrzymywanie i wytwarzanie nowych form kapitału społecznego
będącego nośnikiem zaufania lub sankcji za odstępstwo od norm związanych ze współ
pracą oraz usprawnienie procesu przepływu informacji. Należy zaznaczyć, że polskie
doświadczenia w funkcjonowaniu programów, które wspierałyby tego typu współpracę
na poziomie lokalnym, są znikome. W związku z tym interesujące poznawczo jest moni
torowanie dalszego rozwoju współpracy międzysektorowej w ramach LGD, a z drugiej
strony, wskazane jest takie stymulowanie tej współpracy, by miała ona charakter
otwarty − sprzyjała wdrażaniu pomysłów lokalnych społeczności i nie służyła inte
resom zamkniętych grup2. Meadowcroft (2007) uważa, że partnerstwa uznać można
za struktury reprezentacyjne, a nie formy demokracji uczestniczącej. Powodem jest
to, że angażują one wyłącznie określone grupy społeczne, które mają wpływ na pozo
2

Istnieje realne zagrożenie związane z tworzeniem się w ramach LGD zamkniętych grup, nieza
interesowanych pozyskiwaniem nowych członków. Jak można zaobserwować, od momentu
powstania tylko nieliczne partnerstwa rozszerzyły listy swoich członków, a stało się to za
sprawą głównie przystąpienia do LGD nowych gmin.
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stałych członków wspólnoty terytorialnej. Tym samym bezpośredni udział wszystkich
członków społeczności terytorialnych w podejmowaniu decyzji i realizacji działań jest
ograniczony. Tak jak w przypadku procesów współrządzenia, w praktyce liczącymi się
interesariuszami nie są indywidualni członkowie społeczności, ale liderzy lokalni czy
grupy nacisku. W przypadku partnerstw decydujący głos mają sformalizowane, silne
organizacyjnie grupy artykułujące swoje cele. Dlatego tak ważne jest, by w organach
decyzyjnych patnerstw terytorialnych głos kobiecy był zauważalny.
Zgodnie z wytycznymi poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opraco
wania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014–20203, w skład LGD muszą wchodzić
przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospo
darczych oraz mieszkańców. Przyjęte wytyczne narzucają partnerstwom, by w ich
zarządach zasiadały także kobiety. Również w karcie oceny kryteriów wyboru LSR,
dla członków komisji oceniających opracowane przez LGD lokalne strategie rozwoju,
jedno z kryteriów oceny, to udział w tzw. organie decyzyjnym co najmniej jednej
kobiety. Kobiety są zaliczane również do tzw. grup defaworyzowanych ze względu
na dostęp do rynku pracy, gdzie obok osób długotrwale bezrobotnych, niepełno
sprawnych i tych o niskich kwalifikacjach wskazuje się również sytuację kobiet na
rynku pracy. Wynika z tego, że kobietom, w ramach wdrażanego od kilku lat w kraju
programu Leader, były i nadal są przyznawane określone „preferencje”. Rodzi się
pytanie, czy rzeczywiście są one potrzebne. Czy rola i znaczenie kobiet w życiu
zarówno społecznym, jak i publicznym są marginalizowane i na ile możliwe jest
stymulowanie aktywności społecznej kobiet?

Kobiety w organach decyzyjnych partnerstw terytorialnych
w województwie warmińsko-mazurskim
Zmiany, które miały miejsce w Polsce po roku 1989, przyczyniły się również do dywer
syfikacji typów organizacji społecznych funkcjonujących na obszarach wiejskich. Obok
tzw. tradycyjnych wiejskich organizacji (Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna), zaczęły pojawiać się nowe podmioty, organizacje pozarządowe (NGO) dzia
łające najczęściej w formie stowarzyszeń czy fundacji. Izdebski (2010) podkreśla, że
współcześnie w sferze publicznej dąży się do znalezienia rozwiązania ukierunkowa
nego na obywateli i ich reprezentacje, traktowanych nie jako klientów administracji
publicznej, ale właśnie interesariuszy, czyli podmioty zainteresowane przebiegiem
procesów publicznych i ich rezultatami. Dlatego też jest ważne zagwarantowanie
organizacjom pozarządowym właściwych form udziału w procesach decyzyjnych.
W związku z powyższym wszelkie formy aktywności społecznej na forum lokalnym są
szczególnie cenne. W tej sytuacji funkcja sołtyski stanowi dla kobiet trening kompe
tencji społecznych, szansę pokazania swoich umiejętności oraz zdobycia kapitału
społecznego i przepustkę do zaistnienia w organach samorządowych, organizacjach
pozarządowych czy innych formach aktywności społecznej. Z kolei w kontekście
uwarunkowań związanych z wdrażaniem lokalnych strategii i programów, to właśnie
3

file:///C:/Users/user/Downloads/Poradnik%20dla%20LGD%20w%20zakresie%20opracowa
nia%20LSR_wydanie%20III.pdf
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osoby sprawujące funkcje sołtysa mają znaczący wpływ na sprawną realizację przyję
tych celów i działań. Sołtysi są dla mieszkańców przedłużeniem władzy samorządowej,
osobami zaufania społecznego, źródłem informacji i animatorami integracji miesz
kańców. Współpraca z sołtysami jest podstawą skutecznego przekazywania informacji
na temat działań LGD, a dla LGD źródłem wiedzy na temat oczekiwań społeczności
lokalnych. Choć sołectwo z racji braku osobowości prawnej nie może być bezpośred
nim realizatorem zadań, to z pewnością jest uczestnikiem wielu zadań związanych
z animacją społeczną i integracją. Wokół sołectw i świetlic wiejskich skupia się najczę
ściej aktywność społeczności lokalnej, w tym grup nieformalnych.
W organach decyzyjnych objętych badaniami organizacji (LGD i LGR) kobiety
stanowiły średnio 35,7%, przy rozpiętości od 6,7% do 50%. Udział kobiet w organach
decyzyjnych (minimum 1 kobieta) był jednym z kryteriów oceny w ramach przygo
towywanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. W związku z powyższym mini
mum to spełniły wszystkie objęte badaniami organizacje. I tak np. w przypadku LGR
„Mazurskie Morze”, w załączniku dotyczącym wszystkich członków organu decy
zyjnego wnioskodawcy wskazano tylko jedną kobietę, jako przedstawicielkę sektora
społecznego. Jest to specyficzna organizacja, ponieważ w jej skład ze strony przed
stawicieli sektora gospodarczego wchodzą głównie gospodarstwa rybackie, które ze
względu na specyfikę są zdominowane przez mężczyzn. Ponieważ zaledwie 13,8%
przedstawicieli władzy publicznej w województwie warmińsko-mazurskim to kobiety,
również sektor publiczny zdominowany jest przez mężczyzn. W związku z powyższym
kobiety, które wskazywane są w organach decyzyjnych wnioskodawcy najczęściej, są
przedstawicielami mieszkańców, sektora społecznego lub sektora gospodarczego,
z wyłączeniem branży rybackiej.
W objętych badaniami organizacjach występował zróżnicowany skład osobowy
zarządów, mieszczący się w przedziale od 3 do 7 osób. Średnio 39% członków zarządu to
kobiety, jednak stopień feminizacji zarządów jest różny, od 25% do 80%. W co czwartej
objętej badaniami organizacji to właśnie kobieta pełni funkcję prezesa. Zdecydowanie
częściej pełnią one jednak funkcje wiceprezesów (50%). Pozytywnym aspektem funk
cjonowania zarządów objętych badaniami partnerstw terytorialnych pozostaje aktyw
ność ich członków i członkiń. Z uzyskanych informacji wynika, że faktycznie uczest
niczą oni w życiu ich organizacji i w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących jej
funkcjonowania. Zarządy są przeważnie trwałe pod względem składu zaangażowanych
w nie osób, a ich skład praktycznie się nie zmieniał lub zmiany te były niewielkie.
Świadczy to o mocnej pozycji liderów i liderek organizacji w regionie. Z drugiej strony
tego rodzaju dominująca pozycja może stanowić przeszkodę w rozwoju instytucjo
nalnym organizacji subregionalnych, bazujących na silnych osobowościach działaczy
i działaczek pozarządowych. Analizując objęte badaniami organizacje pod kątem
udziału kobiet w ich organach decyzyjnych i zarządzie można zauważyć, że dominują
w nich raczej mężczyźni. Chociaż np. w organach decyzyjnych Stowarzyszenia LGD
„Lider w EGO” można odnotować swoisty parytet (50% udział kobiet), ale już w sied
mioosobowym składzie zarządu tej organizacji znalazły się zaledwie dwie kobiety.
Z kolei Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” jest praktycznie zarządzany
przez kobiety, jedynie wiceprezesem jest mężczyzna. W organie decyzyjnym tej LGD,
jakim jest Rada, kobiety stanowią jednak już tylko 1/3 składu (tab. 2).
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Tabela 2. Udział kobiet w organach decyzyjnych oraz zarządzie LGD funkcjonujących na
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Table 2. The share of women in decision authorities and the management board of LAC
operating in Warmian-Masurian Voivodeship
Kobiety w LGD
Lp.

Wyszczególnienie

Rada LGD
Razem Kobiety

Zarząd
%

%

1.

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej
Krainy”

22

8

36,4

40

2.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska”

11

4

36,4

40

3.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania w Elblągu

15

7

46,7

40

4.

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy
i Pasłęki”

12

4

33,3

80

5.

Lokalna Grupa Działania „Barcja”

15

6

40

33,3

6.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider
w EGO”

18

9

50,0

28,6

7.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo północnej
Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej

12

5

41,7

33,3

8.

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

12

5

41,7

50

9.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

15

1

6,7

40

10.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
Południowa Warmia

15

2

13,3

25

11.

Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora
Mazurskie

15

7

46,6

25

12.

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany

14

5

35,7

33,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz informa
cji uzyskanych z Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich
Source: Autor’s study based on the data from National Register of Court and information from
Local Action Groups and Fishing Local Groups

Warto również podkreślić, że kobiety mają szczególne preferencje i wsparcie
w ramach wdrażanych celów i działań zapisanych w wielu lokalnych strategiach
rozwoju. Kobiety, jako grupa zagrożona marginalizacją, mają większe problemy na
rynku pracy, są mniej widoczne w życiu publicznym, a jednocześnie chętniej angażują
się w działalność społeczną. To głównie one są opiekunkami małych dzieci, jak i niesa
modzielnych dorosłych członków rodziny, a w wieku senioralnym w większym stopniu
angażują się w pomoc dzieciom i zastępują rodziców lub placówki opiekuńcze w opiece
nad wnukami. Ze względu na obowiązki rodzinne czy opiekuńcze mają zatem ogra
niczone możliwości aktywizacji zawodowej. Z drugiej jednak strony warto pamiętać,
że na obszarach wiejskich jest wiele kobiet przedsiębiorczych, które odniosły sukces
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zawodowy i mogą stać się inspiracją dla innych. Ponieważ w organach decyzyjnych
LGD zasiadają przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego,
to właśnie z przedstawicielek aktywnych zawodowo kobiet się one rekrutują. Warto
w tym miejscu podkreślić, że to przede wszystkim kobiety, które są aktywne w życiu
zawodowym, wychowują dzieci, posiadają gospodarstwo rolne, a w ich rodzinach
funkcjonuje tradycyjny podział obowiązków domowych, znajdują czas na aktywność
społeczną. W związku z powyższym większy udział kobiet w organach decyzyjnych
LGD może przekładać się na tworzone kanały transferu wiedzy, skuteczność wspie
rania kobiet rozpoczynających działalność i niwelować różnice w dostępie do wiej
skiego rynku pracy.

Podsumowanie
Kobiety na polskiej wsi organizują się i działają od ponad 150 lat, bo taką okrągłą
rocznicę obchodzą w 2016 r. Koła Gospodyń Wiejskich, w których zrzeszonych jest
ponad 700 tys. kobiet. Jednak nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza (transfor
macja ustrojowa, integracja europejska) wyzwala nowe obszary aktywności społecznej.
W związku z powyższym kobiety wiejskie angażują się w nowe formy organizacyjne
(stowarzyszenia, fundacje) działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wzrasta
również ich rola w samorządzie wiejskim i gminnym oraz udział w życiu publicznym
i partnerstwach terytorialnych. Trudno odpowiedzieć, na pytanie, czy i w jakim zakre
sie potrzebne są kobietom preferencje w postaci parytetu płci (sfera polityczna), czy
przyjmowanych wskaźników feminizacji w niektórych organach (np. partnerstwach
terytorialnych). Z przeprowadzonych analiz wynika, że aktywność społeczna kobiet jest
kontekstowa i zależy m.in. od umiejętności godzenia różnych ról życiowych (rodzinna,
zawodowa, społeczna). Kobiety świadomie podejmują decyzje o tym, kiedy i w jakim
zakresie chcą angażować się w aktywność społeczną. Podobnie jak mężczyźni, kobiety
w pewnych obszarach aktywności społecznej czują się lepiej, w innych po prostu się
nie odnajdują. Również aktywność kobiet w partnerstwach terytorialnych jest zróżni
cowana w zależności od zakresu działalności tych partnerstw i struktury podmiotów
wchodzących w ich skład.
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Ocena dostępności witryn internetowych małopolskich
gospodarstw agroturystycznych dla osób niepełnosprawnych
Evaluating the accessibility of agritourism farm websites
for people with disabilities
Karol Król
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Streszczenie. Codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych komplikują nie tylko
bariery architektoniczne, lecz także utrudnienia w przestrzeni wirtualnej. Dotarcie z ofertą do osób niepełnosprawnych umożliwić może strona internetowa przygotowana zgodnie
z wytycznymi dostępności. Zapewnienie dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych przez podmioty realizujące zadania publiczne wynika z obowiązujących
przepisów prawa. Podmiotom prowadzącym działalność komercyjną kwestie dostępności
witryn pozostawiono w gestii uznania. Celem pracy było rozpoznanie, w jakim stopniu witryny internetowe małopolskich gospodarstw agroturystycznych są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badaniu dostępności poddano 100 witryn internetowych,
których adresy pozyskano z wyszukiwarki Google. Badania przeprowadzono w dwóch
etapach. W pierwszym wykonano testy parametrów dostępności za pomocą wybranych
aplikacji sieciowych, w drugim przeprowadzono audyt dostępności z udziałem eksperta.
Pomimo zadowalających wyników odnotowanych w testach automatycznych, badane witryny nie spełniają standardów dostępności. Konfrontacja noty punktowej z oceną ekspercką wykazała, że wysokie noty nie są wynikiem świadomych działań projektowych,
jedynie wypadkową małej ilości treści, statycznej i mało skomplikowanej formy jej publikacji oraz prostej techniki wykonania witryny.
Słowa kluczowe: audyt dostępności • walidacja krzyżowa • analiza ekspercka
Abstract. Daily activities of people with disabilities are more complicated not only due
to architectonic barriers but also due to the impairments in perceiving virtual reality.
A website designed according to the accessibility requirements facilitates meeting the
needs of people with disabilities. Public administration is obliged by law to design websites according to the accessibility criteria. Private businesses do not have such an obligation. The aim of the paper is to determine to which extent internet websites of agritourism farms are adjusted to the needs of people with disabilities. 100 Internet websites
Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr inż. Karol Król, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków; e-mail: k.krol@ur.krakow.pl
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obtained from the Google browser have been studied in terms of their accessibility. The
research was carried out in two stages. The first one involved accessibility parameters
tests using selected network applications, the other included an accessibility audit with
expert’s participation. Despite satisfactory results reported in automatic tests, the studied websites do not meet the accessibility requirements. The confrontation of the point
based grading with expert’s assessment proved that high grades are not a result of conscious design activity but only a resultant of little and static content, its uncomplicated
form of publication and a simple performance technique.
Key words: accessibility evaluation • cross-validation • expert analysis

Wstęp
Lokalizacja gospodarstwa agroturystycznego w pobliżu szlaków turystycznych i krajobrazowych, lokalnych atrakcji, na terenie z rozwiniętą infrastrukturą sprawia, że
cieszy się ono zwykle większym zainteresowaniem urlopowiczów (Król, 2006; Król
i Wojewodzic, 2006). Coraz częściej w ich gronie znajdują się również osoby niepełnosprawne, dla których położenie gospodarstwa, ukształtowanie terenu, na którym
się znajduje, oraz architektura i wyposażenie budynków mają szczególne znaczenie
(Król i Gawroński, 2010). Uwarunkowania te mogą być decydujące przy wyborze oferty
wypoczynku.
Problem niepełnosprawności może dotyczyć nawet 4,5 mln osób, z czego duży
odsetek to osoby w wieku produkcyjnym (Zadrożny, 2007). Dostosowanie oferty turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych może wyróżnić gospodarstwo spośród
wielu innych i otworzyć je na rynek konsumentów z niepełnosprawnością. Dotarcie do
nich umożliwić może odpowiednio przygotowana strona internetowa.
Chociaż wirtualna rzeczywistość sieci komputerowych stwarza wiele nowych możliwości, może jednak okazać się niedostępna dla osób niepełnosprawnych (Ślusarczyk,
2005). Witryna internetowa stanowiąca wizytówkę danego podmiotu w sieci powinna
być przygotowana według międzynarodowych standardów projektowych. Ponadto jej
dostępność nie powinna zależeć od rodzaju urządzenia, na którym jest wyświetlana
oraz od ograniczeń fizycznych użytkownika.
Zapewnienie dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych przez
podmioty realizujące zadania publiczne jest obligatoryjne i regulowane aktami prawa.
W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach
osób niepełnosprawnych, która wymaga zapewnienia osobom z różnymi dysfunkcjami
m.in. dostępności informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych
(Konwencja, 2012; NIK, 2016). Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Rozporządzenie,
2012, rozdz. IV, § 19), od czerwca 2015 r. wszystkie systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym także serwisy internetowe, powinny być
zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) na określonym
poziomie (Dziwisz i Witek, 2013; Król, 2016; Zadrożny, 2014).
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Podmiotom prowadzącym działalność komercyjną kwestie dostępności witryn
internetowych pozostawiono w gestii uznania, przez co ich dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych bywa pomijane. Celem pracy jest rozpoznanie, czy witryny
internetowe małopolskich gospodarstw agroturystycznych są przygotowane zgodnie
z wytycznymi dostępności, tj. w jakim stopniu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność a dostępność witryn internetowych
Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym i wielowymiarowym, dotyczącym różnych sfer życia. Może mniej lub bardziej wpływać na możliwość samorealizacji w społeczeństwie (Bartnikowska i Żyta, 2007). W ostatnich latach zauważalna
jest zmiana podejścia do osób niepełnosprawnych i ich możliwości, do ich edukacji
i rehabilitacji (Charytonowicz, Lewandowski, Witczak, 2004).
Do podstawowych przeszkód utrudniających życie osobom niepełnosprawnym
zaliczyć można bariery architektoniczne. Syrkus (1984) zauważa, że kształtując środowisko na potrzeby ludzi, należy brać pod uwagę potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych. Spostrzeżenie to przekłada się również na przestrzeń cyfrową, w której
coraz aktywniej funkcjonuje człowiek.
Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki opartej na informacji. Dzięki
informacjom możemy polepszać swoją znajomość otoczenia i sprawniej przeprowadzać celowe działania.
Informacje pełnią szczególną rolę w życiu osób niepełnosprawnych. Różnorodność
form ich przekazu stwarza konieczność dostosowania ich do typu i stopnia niepełnosprawności. Dotyczy to również witryn internetowych. Ich dostępność można
rozpatrywać na wielu płaszczyznach (Król, 2015c), jednak w klasycznym ujęciu oznacza ona możliwość swobodnego przeglądania treści w oknie przeglądarki przez różne
grupy odbiorców (ang. web accessibility), w szczególności osoby starsze oraz niepełnosprawne, w tym: niewidome, niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące,
z dysleksją lub różnymi innymi dysfunkcjami (Dejnaka, 2012). W raporcie Najwyższej
Izby Kontroli dostępność witryny internetowej jest definiowana jako: „stopień, w jakim
serwis internetowy może być postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich
użytkowników z uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez
nich oprogramowania i sprzętu” (NIK, 2015, s. 4). Dostępność stron internetowych jest
cechą wynikającą z ich budowy. Umożliwia wszystkim użytkownikom samodzielne,
bezpieczne i efektywne wykorzystanie treści i funkcjonalności.

Wytyczne dla dostępności treści w Internecie
W związku z coraz większą dostępnością Internetu oraz rozwojem społeczności
wirtualnych niezbędne jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych (Dejnaka, 2012). World Wide Web Consortium (W3C) zaproponowało
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w 1999 r. wytyczne dla twórców treści publikowanych w Internecie. Ich przestrzeganie służy zwiększeniu dostępności witryn dla osób z różnorakimi dysfunkcjami
(Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 1.0). W 2008 r. dokument ten został
zaktualizowany i nadano mu numer 2.0. W kwietniu 2012 r. zapis zawierający wymóg
spełnienia przez systemy teleinformatyczne wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA
przez podmioty realizujące zadania publiczne znalazł się także w polskim prawie
(Rozporządzenie, 2012).
World Wide Web Consortium to międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad
czterysta podmiotów z całego świata (25 lutego 2016 r. w skład W3C wchodziło 411
członków), w tym podmioty komercyjne, organizacje non-profit, agencje rządowe
i uczelnie wyższe. W3C ustanawia m.in. standardy pisania i przesyłu stron internetowych. Dokumenty opracowywane przez W3C nie są aktami prawa, lecz stanowią zbiór
wytycznych, które są uznawane i respektowane przez społeczność twórców witryn
internetowych z całego świata.
Fundamentem WCAG 2.0 są cztery zasady dostępności: postrzegalność (informacje oraz komponenty interfejsu muszą być przedstawione użytkownikom w sposób
dostępny dla ich zmysłów), funkcjonalność (komponenty interfejsu oraz nawigacja
muszą być możliwe do użycia), zrozumiałość (informacje oraz obsługa interfejsu
użytkownika muszą być zrozumiałe) i solidność (treść musi być rzetelnie opublikowana, aby mogła być skutecznie interpretowana). Zasady podzielone są na dwanaście
wytycznych, które definiują podstawowe cele, jakie stoją przed projektantami i redaktorami serwisów internetowych. Dla każdej wytycznej opracowano kryteria sukcesu.
Większość wytycznych można spełnić na trzech poziomach dostępności: A – podstawowym; AA – rozszerzonym; AAA – pełnym (WCAG, 2016; Zadrożny, 2013).
Zagadnienie dostępności dotyczy dwóch zasadniczych aspektów witryny internetowej: interfejsu oraz treści. Należy podkreślić, że rola zespołu projektowego kończy
się na etapie wdrożenia i oddania projektu do użytku. Na etapie jego tworzenia warto
zwrócić uwagę na kilka podstawowych aspektów dostępności (Dębski, 2016):
– przygotowanie witryny według międzynarodowych standardów W3C,
– zaprogramowanie funkcjonalności automatycznego powiększania tekstu,
– odpowiedni kontrast tekstu względem tła,
– umożliwienie korzystania z witryny za pomocą klawiatury, a także w przeglądarkach z wyłączoną obsługą CSS, JavaScript oraz Flash.
Po opublikowaniu witryny odpowiedzialność za dostępność treści przejmują redaktorzy oraz administratorzy. To oni muszą zadbać o właściwe przygotowanie i zamieszczanie materiałów. Przestrzeganie podstawowych zaleceń może w znaczący sposób
poprawić dostępność treści (Gajda, 2016):
– redagowanie tekstów w prosty sposób, stosowanie nagłówków, podziałów na paragrafy i sekcje, unikanie kursywy, podkreśleń i justowania tekstu,
– unikanie złych jakościowo, rozmazanych lub wielokrotnie przetwarzanych plików
graficznych oraz złej jakości skanów, a także natrętnych, animowanych grafik,
– uzupełnianie materiałów audiowizualnych napisami, a grafik tekstem alternatywnym,
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– udostępnianie alternatywnych odpowiedników dla treści publikowanych w szczególnej formie, np. animacji Flash.
Trudno jest bezwzględnie podzielić zalecenia dostępności na te, które dotyczą
jedynie programistów i projektantów witryn, i na te, które dotyczą bezpośrednio
redaktorów. Po zapoznaniu się z syntezami wytycznych WCAG 2.0 przygotowanymi
przez Dębskiego (2016) oraz Gajdę (2016), zauważyć można, że wybrane zalecenia
się powtarzają lub są zapisane innymi słowami (np. poświęcone standardom zapisu
plików PDF). Wiele z nich dotyczy drobiazgów i detali, inne z kolei leżą u podstaw
zapewnienia dostępności, a ich pominięcie na etapie projektowym może być trudne
lub niemożliwe do skorygowania na etapie użytkowania.

Badania dostępności witryn internetowych
Badanie dostępności witryn internetowych przeprowadzić można zasadniczo na trzy
sposoby: poprzez testy automatyczne, testy eksperckie oraz testy z udziałem użytkowników niepełnosprawnych. Zadrożny (2007, 2013) stwierdza, że pełny audyt dostępności powinien być przeprowadzony z jednoczesnym wykorzystaniem wszystkich trzech
metod badawczych. Ponadto zauważa, że przeprowadzenie audytu jest relatywnie
trudne i wymaga wiedzy specjalistycznej.
Zdonek i Spałek (2013) przekonują, że nie ma jednej, uniwersalnej metody przeprowadzania audytu dostępności witryny internetowej. Metody badań dzielą na:
1) zautomatyzowane, które można wykonać za pomocą aplikacji sieciowych,
2) eksploracyjne eksperckie, polegające na subiektywnej ocenie użyteczności i dostępności przez specjalistów,
3) ewaluacje z użytkownikami, których poczynania są obserwowane przez moderatora
lub rejestrowane w celu późniejszej analizy.
Kwestie dostępności witryn internetowych na urządzeniach przenośnych poruszają Borys i Plechawska-Wójcik (2013). Zwracają one uwagę, że większość narzędzi do
oceny dostępności aplikacji mobilnych bazuje na automatycznej analizie kodu, która
wymaga interpretacji eksperta. Ponadto przekonują, że obecność osób niepełnosprawnych jest konieczna na etapie projektowania i wdrożenia dostępnej witryny.
Dziwisz i Witek (2013) wymieniają wady i zalety metod badań dostępności witryn.
Stwierdzają, że testy zautomatyzowane są wolne od indywidualnych odczuć i oczekiwań użytkownika, a ocena ekspercka może być subiektywna, trudna do weryfikacji i powtórzenia. Ponadto wykazują, że badania z udziałem użytkowników są często
pomijane na rzecz jedynie testów automatycznych.
Michalczyk (2015) przekonuje o korzyściach, jakie może osiągnąć handel internetowy poprzez wdrażanie wytycznych dostępności. Wtórują jej Loiacono, Romano
i McCoy (2009), którzy wykazują, że dostępność stron internetowych ma istotne implikacje społeczne, prawne i ekonomiczne. Z kolei Loiacono i Djamasbi (2013) zauważają,
że przygotowanie witryny z uwzględnieniem standardów dostępności wymaga relatywnie niedużych nakładów finansowych i może wpłynąć na pozyskanie i utrzymanie
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udziału w rynku konsumentów z niepełnosprawnością. Król (2016) zauważa, że badania dostępności witryn internetowych wykonywane są zwykle w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem różnorakich aplikacji sieciowych. Podkreśla, że testy automatyczne nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty poziom użyteczności badanych witryn,
jednak są powszechnie stosowane z uwagi na niskie koszty. Ponadto zwraca uwagę, że
testy z udziałem ekspertów oraz osób niepełnosprawnych są znacznie bardziej czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu osób.

Materiał i metody
Badania dostępności witryn małopolskich gospodarstw agroturystycznych stanowią
kontynuację cyklu zapoczątkowanego przez Króla i Golę (2006) i kontynuowanego
przez Króla i Bedlę (2014, 2015, 2016), którego nadrzędnym celem jest edukowanie
i informowanie. Właściciele gospodarstw agroturystycznych coraz częściej bywają
klientami firm projektowych wyspecjalizowanych w tworzeniu witryn i aplikacji
sieciowych. Badania mają na celu w rzeczowy sposób, poparty analizą danych oraz
różnorakich materiałów źródłowych, przedstawić wybrane zagadnienia związane
z promocją oferty w Internecie, tak aby ułatwić właścicielom gospodarstw sprecyzowanie wymagań na etapie zakupu bądź modernizacji własnej witryny.
Badaniu dostępności poddano 100 witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w województwie małopolskim. Ich adresy pozyskano
23 listopada 2015 r. za pośrednictwem Google, najpopularniejszej wyszukiwarki,
z której trafiają na polskie witryny internauci łączący się z obszaru Polski (Gemius,
2016). Adresy pozyskano z wyników wyszukiwania będących rezultatem wpisania
w wyszukiwarce hasła przedmiotowego „agroturystyka Małopolska”. Witryny tworzące
próbę zajmowały czołową pozycję w wynikach wyszukiwania.
Dostępność serwisów internetowych w dużej mierze wynika z przestrzegania
międzynarodowych standardów technicznych, z których Zadrożny (2013), jako
najważniejsze wymienia: standardy projektowe W3C, w tym poprawność składniową
HTML/XHTML (Hyper Text Markup Language/Extensible HTML) oraz CSS (Cascading
Style Sheets), standardy WCAG, PDF/A, a także WAI-ARIA (Web Accessibility
Initiative – Accessible Rich Internet Applications). W badaniach skupiono się na
aspekcie przygotowania witryn według wytycznych WCAG 2.0 oraz standardów
projektowych W3C.
Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym wykonano testy parametrów dostępności w oknie przeglądarki internetowej za pomocą wybranych aplikacji sieciowych (tab. 1). Każde z wykorzystanych narzędzi przedstawia wynik testu
w postaci noty punktowej, która jest szczegółowo opisywana w raporcie końcowym.
Tak zebrane dane poddano normalizacji (sprowadzeniu do wspólnego mianownika).
Następnie dla każdej z witryn wyliczono wskaźnik zredukowany, co pozwoliło utworzyć swoisty „syntetyczny ranking dostępności”. W drugim etapie przeprowadzono
audyt dostępności witryn z udziałem eksperta.
Ocenie eksperckiej poddano stronę główną badanych witryn, gdzie odnotowano
m.in. udostępnianie funkcjonalności zmiany rozmiaru tekstu, dostępność wyszu-
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kiwarki, mapy strony, a także możliwości zmiany kontrastu (tab. 2). Odnotowano
również domyślny rozmiar oraz kolor czcionki wyświetlanego tekstu, zdefiniowany
w stylach CSS. Następnie podjęto próbę skonfrontowania wyników testu automatycznego z opinią eksperta.
Tabela 1. Narzędzia wykorzystane w zautomatyzowanych testach dostępności
Table 1. Tools used in automated accessibility tests
Narzędzie testujące
Testing tool

SortSite (SS)

Charakterystyka, zakres testu
Characteristics, test range

Test jest wykonywany na dwóch poziomach dostępności:
A – podstawowym oraz AA – rozszerzonym. Aplikacja
testuje również zgodność witryny z wytycznymi
użyteczności.
The test is performed on two levels of available:
A – basic, lowest and AA – extended. The application is
also testing the compatibility of the site with usability
guidelines.

WAVE (WV)

Analiza dostępności witryny jest prezentowana
bezpośrednio w jej obszarze, w oknie przeglądarki
internetowej, poprzez ikony tematyczne, którymi
oznaczane są obiekty sformatowane niezgodne
z wytycznymi dostępności.
Analysis of the availability of the website is presented
directly in the field, in the browser, through themed
icons, which are marked objects formatted comply with
accessibility guidelines.

Functional Accessibility
Evaluator (FAE)

Aplikacja przeprowadza testy zgodności witryn ze
standardami ARIA 1.0 oraz W3C HTML5.
The application performs compatibility tests of websites
with standards ARIA 1.0 and W3C HTML5.

Walidator Utilitia

Sieciowy walidator dostępności witryn w zakresie
zgodności ze standardami WCAG 2.0 oraz W3C.
Network validator of website availability for compliance
with the standards and W3C WCAG 2.0.

The W3C Markup Validation
Service

Test poprawności składniowej kodu HTML oraz CSS,
zgodnie z przyjętym standardem W3C. Zwraca uwagę na
błędy w zapisie znaczników HTML oraz CSS.
W3C validator checks the markup validity of web
documents in HTML, XHTML.

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Tabela 2. Udogodnienia dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, identyfikowane w analizie
eksperckiej
Table 2. Improvements introduced for people with visual and hearing impairments identified in expert analysis
Funkcjonalność
Functionality

WCAG 2.0 – Poziom AA, charakterystyka
WCAG 2.0 Guidelines – Level AA, characteristic

Zmiana kontrastu

Zasada 1. Postrzegalność
Wymaganie 1.4. Możliwość rozróżnienia: Użytkownik
powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć
możliwość oddzielenia informacji od tła.
Zalecenie 1.4.3. Kontrast (minimalny): Wizualne
przedstawienie tekstu lub obrazu tekstu posiada kontrast
wynoszący przynajmniej 4,5 : 1, z pominięciem wyjątków.

The ability to change the
contrast

Principle 1. Perceivable
Guideline 1.4. Distinguishable: Make it easier for users to
see and hear content including separating foreground from
background.
Recommendation 1.4.3. Contrast (Minimum): The visual
presentation of text and images of text has a contrast ratio
of at least 4.5:1, except for the following: (Level AA).

Zmiana rozmiaru tekstu

Zasada 1. Postrzegalność
Wymaganie 1.4.
Zalecenie 1.4.4. Zmiana rozmiaru tekstu: Oprócz napisów
rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar
tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia
technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub
funkcjonalności.

The ability to change the
font size

Principle 1. Perceivable
Guideline 1.4.
Recommendation 1.4.4. Resize text: Except for captions
and images of text, text can be resized without assistive
technology up to 200 percent without loss of content or
functionality.

Możliwość odsłuchu

„Mówiąca strona”, udźwiękowiona witryna.

The possibility
of listening

„Talking website”, website with soundtrack or announcer.

Wyszukiwarka i mapy
strony

Alternatywna nawigacja, usprawnienie przeglądania treści.

Site Map and Search
Engine

An alternative navigation, improving the viewing content.

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Charakterystyka narzędzi badawczych
Badania zautomatyzowane wykonano z wykorzystaniem czterech aplikacji sieciowych:
SortSite, WAVE, Functional Accessibility Evaluator (FAE) oraz Utilitia. W tym miejscu
warto nadmienić, że narzędzi przeprowadzających automatyczne testy dostępności
jest bardzo wiele. Wybrane z nich można odnaleźć na liście rekomendacji W3C – Web
Accessibility Evaluation Tools List (2016).
SortSite (2016) to robot internetowy (ang. web crawler), który skanuje strony
internetowe w poszukiwaniu problemów jakościowych z zakresu m.in. dostępności,
użyteczności i przestrzegania standardów sieciowych. Aplikacja bada i rozpoznaje
zawartość witryny, analizuje kod i zbiera informacje o stronie. Zasadniczy wynik testu
wskazuje w ujęciu procentowym, jak wiele jej atrybutów wymaga dostosowania do
standardów dostępności.
WAVE (2016) to aplikacja sieciowa ułatwiająca ocenę dostępności stron internetowych. Narzędzie bazuje na ikonach, którymi oznaczane są obiekty składowe
witryny, zidentyfikowane jako bezpośrednio odpowiedzialne za jej dostępność. Z kolei
Functional Accessibility Evaluator (FAE, 2016) analizuje strony internetowe, sprawdzając ich zgodność z wytycznymi WCAG 2.0. Narzędzie wskazuje obiekty, które
wymagają dostosowania do standardów dostępności.
Aplikacja Utilitia (2016) powstała w ramach projektu „Stworzenie systemu automatycznych audytów dostępności treści internetowej OpenAudit”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Narzędzie wskazuje
newralgiczne punkty witryny, które stanowić mogą potencjalną barierę w dostępie do
informacji według WCAG 2.0. Ponadto odwołuje się do testów poprawności składniowej kodu według W3C. Wynikiem analizy przeprowadzonej przez Utilitia jest raport
szczegółowy oraz ocena punktowa dostępności, w skali od 0 do 10 pkt, która odzwierciedla zgodność witryny z parametrami testu (Król, 2016).

Wyniki i wnioski
Testy dostępności witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych
wykonane przy pomocy aplikacji Utilitia wypadły pozytywnie. Znakomita większość
adresów otrzymała w badaniu notę równoznaczną z oceną dobrą (witryna dostępna
z niewielkimi utrudnieniami) lub bardzo dobrą (witryna dostępna, tab. 3).
Wyniki testów SortSite pokazują, że 30% badanych witryn wymaga istotnej poprawy
w zakresie dostępności treści (tab. 4). Kolejne 34% należy poprawić w wybranych
aspektach. Łącznie test wskazuje, że 64% badanych witryn wymaga poprawek, co stoi
w sprzeczności z wysokimi ocenami uzyskanymi przez witryny w teście Utilitia.
Znacznie gorzej wypadają automatyczne testy poprawności składniowej kodu.
W zbiorze przebadanych witryn jedynie 5% było wykonanych bezbłędnie w zakresie
specyfikacji HTML. Nieco lepiej przedstawia się poprawność składniowa kaskadowych
arkuszy stylów, choć 30% witryn z bezbłędnym kodem CSS nie jest wynikiem zadowalającym (tab. 5).
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Tabela 3. Poziom dostępności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych
w teście Utilitia
Table 3. Level of accessibility of agritourism farms websites in Utilitia test
Poziom dostępności witryny internetowej
Level of websites availability

Witryna dostępna Witryna
dostępna
z niewielkimi
utrudnieniami

Witryna
niedostępna

Witryna
niedostępna
w znacznym
stopniu

Witryna
niedostępna
w stopniu
umiarkowanym

The website
is not
available

The website is
not available
significantly

The website
The website is
is available
not available in
a moderate degree with small
inconveniences

The website
is available

Liczba punktów w teście
The number of points in the test
Poniżej 5 pkt

Pomiędzy 5 pkt
a 6 pkt

Pomiędzy 6 pkt
a 7 pkt

Pomiędzy 7 pkt
a 8 pkt

Powyżej 8 pkt

Less than
5 points
(0;5>

Between 5
and 6 points
(5;6>

Between 6
and 7 points
(6;7>

Between 7
and 8 points
(7;8>

More than
8 points
(8;10>

Liczba witryn według wyniku punktowego
The number of websites according to test results
0

1

4

25

63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Dostępność witryn internetowych instytucji
publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (Dziwisz i Witek, 2013)
Source: Author’s study based on a report Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (Dziwisz i Witek, 2013)

Tabela 4. Przedziały jakościowe wyniku testu SortSite
Table 4. Quality ranges of the results of SortSite test
Przedział
Numerical
interval

0

1–10

11–30

31–60

61–80

81–99

100

2

14

14

34

26

10

0

Liczba witryn
Number
of websites

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Tabela 5. Liczba błędów składniowych kodu odnotowanych w trakcie walidacji W3C
Table 5. The number of W3C validation errors
Liczba błędów walidacji krzyżowej
The number of validation errors

HTML

CSS

5

30

1–19 (kilkanaście błędów)
(several errors)

57

36

20–99 (kilkadziesiąt błędów)
(dozens of errors)

32

21

6

13

Witryny wykonane bezbłędnie
Faultlessly web sites

> 100 (bardzo duża liczba błędów)
(large number of errors)
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Analiza ekspercka witryn pokazała, że nie są one w ogóle wyposażane w narzędzia
ułatwiające dostępność treści dla osób niepełnosprawnych. Zaledwie 4 spośród stu
ocenionych witryn umożliwiało automatyczne wyszukiwanie treści. W dużej mierze
wynika to z techniki wykonania samych witryn, które w badanym zbiorze przeważnie przyjmowały formę statyczną, pełniąc jedynie funkcje wizytówki – informacyjną,
marketingową i kontaktową (tab. 6).
Najczęściej odnotowywanym mankamentem dostępności był niewłaściwy kontrast
pomiędzy tłem witryny a tekstem (Zasada 1. WCAG 2.0 – Postrzegalność, Wymaganie
1.4, Zalecenie 1.4.3), przykładowo: tekst w kolorze beżowym prezentowany na brązowym tle (http://ranczouwitka.pl), tekst w kolorze zielonym prezentowany na tle
gradientowym w odcieniach khaki (kolor płowy, szaro-brązowo-zielony – http://www.
dworekjurajski.pl). Niewłaściwe tło dla tekstu stanowiły także różnorakie podkłady
graficzne, w tym krajobrazy i ujęcia przyrody tworzące mozaikę, zaciemniające tekst
i wymuszające koncentrację wzroku (http://www.calineczkamszana.pl, http://www.
zielonygaj.agro.pl). Ponadto relatywnie często identyfikowano tekst prezentowany
czcionką o rozmiarze 11px (Zasada 1. WCAG 2.0 – Postrzegalność, Wymaganie 1.4,
Zalecenie 1.4.4) i kolorze szarym na białym tle (http://www.noclegiwdolinie.strefa.pl).
Wszystkie te niedogodności mogą w znaczący sposób ograniczyć komfort przeglądania witryny nie tylko osobom z niepełnosprawnością wzroku, lecz także przeciętnym
użytkownikom.
Pomimo zadowalających wyników odnotowanych w testach automatycznych,
badane witryny nie spełniają standardów dostępności. Konfrontując notę punktową
z oceną ekspercką, można wnioskować, że wysokie noty nie są wynikiem świadomych
działań projektowych, a jedynie wypadkową małej ilości treści, statycznej i mało
skomplikowanej formy jej publikacji oraz prostej techniki wykonania witryny. W automatycznych testach okazuje się to wystarczające, aby algorytm naliczył wysoki wynik
punktowy.
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Tabela 6. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych odnotowane podczas audytu dostępności
Table 6. Improvements for people with disabilities determined during accessibility evaluation
Inne
udogodnienia

The ability
to change
the contrast

Zmiana
rozmiaru
czcionki
The ability
to change
the font size

0

0

0

Kryterium
dostępności

Zmiana
kontrastu

Web
Accessibility
Criteria

Liczba
witryn
z udogodnieniem
The number
of websites with
convenience
Kryterium
dostępności
Web Accessibility
Criteria

Mapa
strony
Site Map

Liczba
witryn
z udogodnieniem
The number
of websites with
convenience

0

Other
facilities

Umiejscowienie
ikon ułatwień
dostępności
The location
of accessibility icons
Typowe Nietypowe
Typical
Unusual

0

0

Zasadniczy rozmiar czcionki
Wyszukiwarka The basic font size
Search Engine
11
12
13
14
16

4

10

60

17

8

4

18

1

Źródło: Opracowane własne
Source: Author’s study

Analiza techniki wykonania, w tym testy walidacji poprawności składniowej kodu,
skorelowane z testami eksperckimi pokazują, że dopóki nie poprawi się ogólna technika wykonania witryn, nie poprawi się ich dostępność.
Analiza znormalizowanych wyników poszczególnych testów punktowych oraz
wskaźników zredukowanych, stanowiących ich sumę wykazała, że każdy z przeprowadzonych testów ma swoją niepowtarzalną miarę, tj. mniejsze lub większe znaczenie
w teście dostępności. Przykładowo wynik testu walidacji poprawności składniowej
kodu jest w ocenie eksperckiej istotniejszy od liczby naruszeń dostępności (Violations)
wykazywanych w teście FAE. Stąd też postanowiono przyporządkować współczynnik
wagi poszczególnym testom (tab. 7). Następnie potraktowano nim wyniki znormalizowane. W ocenie eksperckiej, tak przygotowany ranking ma większą wartość merytoryczną (tab. 8).
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Tabela 7. Waga poszczególnych testów w ocenie eksperta
Table 7. Weight of particular tests in expert evaluation
U

SoS

0,2

0,1

WAVE
E

A

F

S

FAE
H

C

V

W

W3C
M

P

0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03

HTML

CSS

0,3

0,2

U – Utilitia, SoS – SortSite; WAVE: E – Errors, A – Alerts, F – Features, S – Structural Elements,
H – HTML5 and ARIA, C – Contrast Errors; FAE: V – Violations, W – Warnings, M – Manual Checks,
P – Passed; W3C – World Wide Web Consortium
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Tabela 8. Witryny, które w rankingu dostępności osiągnęły najwyższą pozycję na podstawie zautomatyzowanych testów
Table 8. Websites with the highest scores in the automated tests
Adres witryny
Websites

Lp.

1

http://www.podkotoniem.pl

2

http://www.dworekjurajski.pl

3

http://www.naubocy.wczasywpolsce.pl

4

http://www.twojajura.pl

5

http://4-pory-roku.com

6

http://orlegniazdo.net

7

http://agroturystyka.noclegi-okolice-krakowa.pl

8

http://www.noclegiojcow.pl

9

http://agro-gosciniec.pl

10

http://napodlesiu.republika.pl

Źródło: Opracowanie własne (stan na 11.04.2016)
Source: Author’s study

Omówienie wyników
Oceniane strony internetowe gospodarstw agroturystycznych Małopolski pełnią przede
wszystkim, według modelu SMWTI, funkcję podstawową (basic) oraz wieloraką (various)
(Król, 2015a; Król, 2015b). Wiele z nich wykonano w formie statycznej, z pominięciem
systemu zarządzania treścią, w specyfikacji XHTML 1.0 Transitional, z wykorzystaniem
różnorakich komponentów jQuery JavaScript. Zazwyczaj pełnią one jedynie funkcję
wizytówek i nie prezentują żadnych aktualności. Wyniki te korespondują z wynikami
badań, przeprowadzonymi przez Króla i Bedlę (2014), z których wynika, że technika
wykonania witryn gospodarstw agroturystycznych pozostawia wiele do życzenia.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dostępność witryny
zależna jest od techniki jej wykonania. Najpopularniejsze w świecie systemy zarzą-
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dzania treścią spełniają międzynarodowe standardy dostępności. Wyszukiwarka,
mapa strony, narzędzia zmiany wielkości tekstu i kontrastu stanowią często domyślne
komponenty tak utworzonej witryny. Ich statyczne odpowiedniki, często „kodowane
z palca”, zwykle nie są tak funkcjonalne.
Analiza ekspercka wykazała, że żadna z ocenianych stron internetowych nie
udostępniała funkcjonalności zmiany kontrastu, zmiany rozmiaru czcionki, czy też
innych udogodnień dostępności. W porównaniu z analogicznymi badaniami przeprowadzonymi na zbiorze witryn urzędów gmin wiejskich Małopolski (Król, 2016) wynik
ten jest bardzo słaby. Wnioskować można zatem, że ustawowe regulacje kwestii dostępności odnoszą skutek. Na 121 przebadanych witryn urzędów gmin w 49 przypadkach
odnotowano możliwość zmiany kontrastu. Często funkcjonalności tej towarzyszyła
możliwość powiększania tekstu (59 przypadków) oraz wyszukiwania treści (w 83 przypadkach). Pomimo iż 35 witryn zostało ocenionych jako niedostępne lub niedostępne
w znacznym stopniu, pozostałe, tj. 85 witryn, uzyskały notę powyżej 6 pkt w teście
Utilitia, a 35 adresów oceniono jako spełniające większość kryteriów dostępności, co
jest zasadniczo wynikiem zadowalającym.
W trakcie przeprowadzania testów pojawiły się pytania, czy istnieje zależność
pomiędzy wielkością strony – rozumianą jako ilość i zróżnicowanie treści (prezentowanych zasobów), w tym tekstu, obiektów multimedialnych, implementowanych
rozszerzeń – a wynikiem punktowym testu. Czy wynik punktowy dostępności jest
bezpośrednio zależny od liczby elementów składowych strony? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, przygotowano testową witrynę internetową, w obrębie której
zamieszczono jedynie pogrubiony paragraf tekstu. Następnie witrynę poddano testom
automatycznym, które wykazały jej pełną dostępność, co nadmieniając, w świetle
wytycznych WCAG było prawdą. Wszystko to świadczy, że testów automatycznych nie
można przeprowadzać machinalnie, a ich wyników nie należy traktować bezwzględnie.
Nie zawsze witryny, które osiągają wysoki wynik punktowy spełniają wymogi dostępności i odwrotnie. Wynik dostępności uzyskany przez witrynę w teście automatycznym
może zależeć od stopnia jej skomplikowania, czy też zaawansowania budowy, gdyż
zwiększa to prawdopodobieństwo popełniania błędów w strukturze kodu i utrudnia
jego dostosowanie do standardów projektowych. Ponadto badania witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich pokazują, że im więcej treści prezentowanych na
stronie oraz im większa ich różnorodność, tym trudniej zadbać o ich dostępność.
Kwestie dostępności witryn internetowych mogą bezpośrednio wynikać z braku
gotowości gospodarstw agroturystycznych do przyjęcia osób niepełnosprawnych.
Badania przeprowadzone w 2010 r. pokazały, że zaledwie co piąte gospodarstwo
agroturystyczne, które odpowiedziało na zapytanie ankietowe, jest gotowe przyjąć
osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim (Król i Gawroński, 2010). Kwestie barier
architektonicznych oraz braku dostępności witryn tworzą swoiste błędne koło. Osoby
niepełnosprawne zainteresowane wypoczynkiem w gospodarstwie agroturystycznym,
mając trudności ze znalezieniem oferty dostosowanej do swoich potrzeb, rezygnują
z tej formy wypoczynku. Właściciele gospodarstw agroturystycznych w świetle braku
zapytań ze strony osób niepełnosprawnych nie starają się dostosować swojej oferty do
ich potrzeb, co jest odzwierciedlone w przekazie marketingowym. Ponadto badania
Króla i Bedli (2014) pokazują, że duża liczba witryn gospodarstw agroturystycznych
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jest przygotowywana przez amatorów, najmniejszym kosztem, z pominięciem podstawowych standardów projektowych, w tym wytycznych dostępności.

Podsumowanie
Dostosowanie oferty turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych może stanowić
o przewadze konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, co w połączeniu z witryną
internetową przygotowaną z uwzględnieniem standardów dostępności może wpłynąć na
pozyskanie i utrzymanie udziału w rynku konsumentów z niepełnosprawnością.
Zautomatyzowane testy dostępności zyskują na znaczeniu w przypadku, gdy nie ma
możliwości zaangażowania w prace projektowe osób niepełnosprawnych. Są również
pomocne w wychwytywaniu błędów składniowych kodu. Automatyczne testy można
wykonać również dla pewności, że żaden z aspektów dostępności nie został pominięty.
Wykorzystane w badaniach narzędzia testujące nie dają jednoznacznej odpowiedzi,
czy dana witryna jest dostępna, czy też nie, ale poprzez wykonywane analizy dostarczają informacji związanych z parametrami, które należy dostosować do wymogów
dostępności.
Automatyczne testy każdorazowo wymagają interpretacji. Nota punktowa może
stanowić jedynie przyczynek do dalszej weryfikacji dostępności. Testy automatyczne
nie zastąpią testów przeprowadzonych z udziałem ekspertów oraz użytkowników
niepełnosprawnych, jednak mogą stanowić doskonały wstęp lub uzupełnienie badań
dostępności. Ponadto ich wynik jest bardziej wiarygodny, gdy są one wykonywane przy
pomocy kliku narzędzi testujących (walidacja krzyżowa).
Analizy eksperckiej nie powinien przeprowadzać specjalista tylko i wyłącznie
z zakresu programowania, czy też grafik komputerowy. Ekspert, oprócz szeroko pojętej
wiedzy na temat tworzenia witryn i aplikacji sieciowych, powinien legitymować się
doświadczeniem w pracy projektowej z osobami niepełnosprawnymi. Doświadczenie
i wiedza płynące z bezpośredniej współpracy i poczynionych w jej trakcie obserwacji,
związane z postrzeganiem przez osoby z różnymi dysfunkcjami treści multimedialnych, są niezbędne do rzetelnej oceny kwestii dostępności.
Trudno jest wymagać od właścicieli gospodarstw agroturystycznych umiejętności
programowania oraz wiedzy na temat ogólnoświatowych standardów projektowych
czy też staranności i rzetelności projektowej. Kwestie te powinny być opanowane przez
twórców i administratorów witryn internetowych. Można jednak edukować i informować, a także uświadamiać, że dostępność i użyteczność witryny internetowej zyskuje
na znaczeniu i jako narzędzie marketingowe może mieć bezpośrednie przełożenie na
liczbę klientów.
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Rola „drobnych” gospodarstw mlecznych w paradygmacie
zrównoważonego rozwoju1
The role of “small” dairy farms in the paradigm
of sustainable development
Andrzej Parzonko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Sektor mleczarski w polskiej gospodarce odgrywa ważną rolę, jednak siła
ekonomiczna podmiotów w nim funkcjonujących jest stosunkowo mała, szczególnie
na tle państw zachodnioeuropejskich. Celem opracowania było przedstawienie głównych problemów związanych z funkcjonowaniem i zdolnościami rozwojowymi polskich rodzinnych gospodarstw mlecznych w kontekście proponowanej wizji wspólnej
polityki rolnej Unii Europejskiej (UE) opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne kierunki zmian w „drobnych” gospodarstwach zajmujących się chowem krów mlecznych w Polsce w powiązaniu z oceną proponowanych (wdrażanych) programów stymulujących zachodzące procesy. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, w poszczególnych krajach UE występują duże różnice
w poziomie rozwoju sektora mleczarskiego. W Słowacji na przykład przeciętnie w roku
kwotowym 2014/2015 z gospodarstwa sprzedawano 1659,2 ton mleka, a w Rumunii zaledwie 13,6 ton. Taki stan utrudnia realizację jednolitej polityki rolnej UE, a przyjęta
koncepcja głębszej jej liberalizacji sprzyja państwom lepiej rozwiniętym z silniejszymi
ekonomicznie podmiotami. Rozważania modelowe przeprowadzone na gospodarstwie
utrzymującym 15 krów w roku wyjściowym potwierdzają, że kierując się dochodem
ogólnym rodziny, rolnicy mają małe motywacje do zwiększania skali produkcji mleka.
W żadnym z przyjętych wariantów nie jest proponowane rozwiązanie polegające na
zwiększeniu pogłowia krów mlecznych i wprowadzeniu na grunty orne roślin paszowych (np. kukurydzy na kiszonkę).
Słowa kluczowe: drobne gospodarstwa mleczne • zrównoważony rozwój • polityka rolna
• modele rozwoju
Artykuł przygotowany w ramach projektu NCN pt. Teoretyczne koncepcje rozwoju „drobnych”
gospodarstw rolniczych w Polsce z oceną skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr hab. Andrzej Parzonko, Katedra Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, bl. VII, 02-787 Warszawa; e-mail: andrzej_
parzonko@sggw.pl
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Andrzej Parzonko
Abstract. The dairy sector in the Polish economy plays an important role but the economic power of farms is relatively small, especially compared to western European countries. The aim of the study was to present the main problems related to the functioning
of Polish family dairy farms in the context of the realized vision of the EU common agricultural policy. Particular attention has been paid to the potential trends in the “small”
farms involved in the production of milk in Poland in connection with the assessment of
the proposed (implemented) programs that stimulate the processes. As evident from the
analyzes in the EU countries there are large differences in the level of development of the
dairy sector. Eg. In Slovakia, with the average farm in the quota year 2014/2015 was sold
1,659.2 tonnes of milk, and in Romania, 13.6 tonnes of milk. This condition hampers the
implementation of the uniform agricultural policy of the EU and adopted the concept of
deeper liberalization favors the more developed countries with stronger economically
farms. The observations on the model farm having 15 cows in the initial year confirm that
following the general income families, farmers have little motivation to increase milk
production. In none of the adopted variants are not the solutions proposed for increasing
the herd of dairy cows and cultivation of fodder (eg. Corn silage).
Keywords: small dairy farms • sustainable development • agricultural policy • development models

Wstęp
Jak wynika z wielu prowadzonych badań, czysta koncepcja ekonomii neoklasycznej nie
pasuje do podmiotów funkcjonujących w branży rolniczej – potrzeba czegoś więcej.
Zegar podkreśla, że: „Industrialny model rolnictwa (oparty na założeniach ekonomii
neoklasycznej – przypis autora), dominujący w krajach wysoko rozwiniętych zaczął
tracić atrakcyjność (…). Ujmując syntetycznie, okazało się, że model ten jest nieefektywny, ponieważ z jednej strony potrzebuje zbyt wiele nakładów pochodzenia przemysłowego, z drugiej zaś – powoduje zbyt wiele niepożądanych efektów zewnętrznych.
(…). Nowy model powinien równoważyć wymagania w zakresie konkurencyjności
i spójności, nowoczesności i solidarności oraz pomiędzy społeczeństwem a interesem
lokalnym” (2012, s. 45). Koncepcją, która zaczęła dominować w określaniu pożądanego
kierunku zmian w rolnictwie, stała się ekonomia zrównoważonego rozwoju. Według
Rogalla: „problematyka ekonomii zrównoważonego rozwoju koncentruje się wokół
pytań, w jaki sposób można uzyskać wystarczające standardy ekonomiczne, społeczno-kulturowe i ekologiczne w granicach tolerancji natury i jak należy realizować zasadę
sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Ekonomia zrównoważonego rozwoju nie jest teorią statyczną, dostrzega potrzebę dyskusji swoich zainteresowań poznawczych” (2009, s. 55). W ekonomii zrównoważonego rozwoju pozostaje
ciągle wiele kwestii do rozwiązania (np. zastąpienie paradygmatu wzrostu paradygmatem równoważnia, zastąpienie obrazu człowieka jako homo oeconomicus na inny
wymiar). W krajach UE (w tym w Polsce) postuluje się postępowanie (działanie) według
programów rozwojowych zaproponowanych w planach strategicznych wyznaczanych
na podstawie teorii zrównoważonego rozwoju. W Polsce, w 2012 r. przyjęto dokument
pod nazwą „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa na lata 2012–2020”
(Uchwała Rady Ministrów nr 163, 2012), który odwołuje się do wytycznych zawartych
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w komunikacie Komisji Europejskiej pt.: „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (Komunikat
Komisji Europejskiej z dnia 3.03.2010). Zgodnie z przyjętym polskim dokumentem,
celem głównym wdrażania wyżej wymienionych strategii jest: „Poprawa jakości życia
na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów, w tym
rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju” (Uchwała Rady Ministrów
nr 163, s. 1). Do realizacji celu głównego wydzielono cele szczegółowe i priorytety.
Wpisują się one w ogólną koncepcję zrównoważonego rozwoju, w której realizowane
są obok celów ekonomicznych także cele społeczne, z uwzględnieniem ograniczeń
środowiskowych. Problemem zasadniczym jest wdrażanie idei zrównoważonego
rozwoju na obszarach wiejskich. Czy proponowane działania są wewnętrznie spójne
oraz czy ich wdrażanie prowadzi do pożądanych dla społeczeństwa skutków? W tym
kontekście można analizować całą branżę żywnościową lub skoncentrować się na jej
wycinku, np. sektorze i podmiotach w nim występujących. W opinii autora, drugie
podejście pozwala na wyciągnięcie bardziej konkretnych wniosków i sformułowanie
rekomendacji. Z uwagi na duże znaczenie w polskiej gospodarce oraz dokonujące się
w ostatnich latach istotne zmiany w zakresie mechanizmów interwencyjnych warto
skoncentrować się na sektorze mleczarskim.

Materiał i metoda
Celem opracowania jest przedstawienie głównych problemów związanych z funkcjonowaniem i zdolnościami rozwojowymi polskich rodzinnych gospodarstw
mlecznych w kontekście proponowanej wizji wspólnej polityki rolnej UE opartej na
koncepcji zrównoważonego rozwoju. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na potencjalne kierunki zmian w „drobnych” gospodarstwach zajmujących się chowem krów
mlecznych w Polsce w powiązaniu z oceną proponowanych (wdrażanych) programów stymulujących zachodzące procesy. Aby nakreślić zróżnicowanie poziomu
rozwoju gospodarstw mlecznych w wybranych krajach UE, zostaną przedstawione
i poddane analizie dane ze statystyki masowej oraz z badań prowadzonych w ramach
Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych (IFCN – International Farm
Comparison Network). W celu określenia możliwych kierunków rozwoju „drobnych”
gospodarstw zajmujących się chowem krów mlecznych, autor zaproponował optymalizację liniową, bazując na algorytmie simpleks. Jest to metoda pozwalająca na
wskazanie optymalnych rozwiązań produkcyjnych z uwzględnieniem wielu ograniczeń (zasobowych, technologicznych, środowiskowych) przy założonym kryterium
celu. Jako kryterium funkcji celu w modelach przyjęto maksymalizację dochodu
rodziny rolniczej (bez uwzględnienia kosztów amortyzacji od posiadanych środków trwałych). Przyjęcie takiego kryterium pozwala na maksymalizowanie korzyści finansowych z posiadanych zasobów gospodarstwa. W modelach dopuszcza się
zmianę zasobów gospodarstwa (wyposażenie w budynki – adaptacja istniejącej
stodoły w oborę), jednak zmiana ta powoduje powstawanie kosztów, które ujmowane
są w funkcji celu. W modelu dopuszczono także możliwość oddania ziemi w dzierżawę i pracę poza gospodarstwem.
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Zróżnicowanie siły ekonomicznej gospodarstw mlecznych
w UE a proponowane mechanizmy interwencyjne
i ich związek z koncepcją zrównoważonego rozwoju
W 2015 r. stało się faktem wycofanie UE z mechanizmu „kwotowania produkcji mleka”.
Funkcjonował on od 1984 r. i przyczyniał się do stabilizacji rynku mleka w krajach
UE. Każdy kraj członkowski dysponował swoją narodową kwotą mleczną i produkcja
mleka ponad jej poziom skutkowała karą finansową. Już od 2003 r. polityka rolna
UE zaczęła się wyraźnie zmieniać w kierunku większego „urynkowienia” produkcji
rolniczej (w tym produkcji mleka), znosząc m.in. dopłaty do eksportu mleka, odchodząc od obligatoryjnych dopłat do prywatnego przechowywania masła oraz stałych
cen interwencyjnych zakupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Można w tym
miejscu postawić pytanie o spójność tych mechanizmów z wypracowanymi i przyjętymi zasadami zrównoważonego rozwoju w dokumentach UE, np. „Europa 2020.
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu”. Zasadniczym problemem, utrudniającym realizację koncepcji „zrównoważonego rozwoju” w krajach UE, są wciąż duże dysproporcje w poziomie rozwoju
poszczególnych sektorów gospodarki, w tym podmiotów zajmujących się produkcją
i przetwórstwem mleka, wynikające m.in. z uwarunkowań historycznych.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka w krajach UE są mocno zróżnicowane pod względem rozmiarów prowadzonej
działalności. Przeciętnie najwięcej mleka z gospodarstwa w roku kwotowym 2014/2015
sprzedawano w Słowacji (1659,2 ton), Czechach (1487,7 ton), Danii (1432,9 ton), Wielkiej
Brytanii (1093,2 ton), Estonii (1087,7 ton). Na drugim biegunie znajdowały się gospodarstwa z: Rumunii (13,6 ton), Litwy (43,6 ton), Chorwacji (47,3 ton), Bułgarii (66,5 ton),
Łotwy (80 ton), Polski (80,6 ton). Bardzo wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi
krajami UE występują także w całkowitej produkcji mleka oraz liczbie gospodarstw
(rodzin rolniczych) zajmujących się chowem bydła mlecznego. Jak wynika z danych
przedstawionych w tabeli 1, do największych producentów mleka w UE należą takie kraje,
jak: Niemcy (31,34 mln ton), Francja (24,84 mln ton), Wielka Brytania (14,79 mln ton),
Holandia (12,46 mln ton), Włochy (11,00 mln ton), Polska (10,51 mln ton). Produkcja
mleka w UE była w 2014/2015 roku kwotowym zlokalizowana w 579 981 gospodarstwach
prowadzących sprzedaż mleka do mleczarń. Największy odsetek gospodarstw znajdował
się w: Polsce (22,5%), Niemczech (12,5%), Rumunii (12,1%) i we Francji (11,5%).
Zastanawiając się nad kierunkami zmian w produkcji mleka w poszczególnych
krajach UE w latach kolejnych, warto prześledzić zmiany zachodzące w poprzedniej
dekadzie, mimo obowiązującego sytemu ograniczającego zwiększanie produkcji mleka.
Zmiany te przebiegały z różnym nasileniem w poszczególnych państwach UE (tab. 2).
Największy przyrost wyprodukowanego mleka trafiającego do mleczarń miał miejsce
w: Niemczech (3,16 mln ton), Polsce (2,16 mln ton), Holandii (1,39 mln ton), Francji
(1,20 mln ton), Irlandii (0,60 mln ton). Bardzo istotną sprawą, wartą wyraźnego podkreślenia, jest proces zmniejszania się liczby gospodarstw zajmujących się chowem krów
mlecznych i produkcją mleka na sprzedaż. W analizowanej dekadzie (lata kwotowe
2004/2005–2014/2015) liczba tzw. dostawców hurtowych zmniejszyła się w 24 krajach
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Item

Wyszczególnienie

204
9 551
117

Cypr / Cyprus

Łotwa / Latvia

Malta / Malta
6 170

640

Estonia / Estonia

Słowenia / Slovenia

716

17 678

Hiszpania / Spain

Luksemburg / Luxembourg

8 411

30 528

Włochy / Italy

Belgia / Belgium

33 322

Austria / Austria
3 444

18 430

Dania / Denmark

17 641

0,53

0,04

0,76

0,16

0,70

0,31

6,55

3,65

4,93

11,00

3,07

6,04

12,46

10,51

130 263

Irlandia / Ireland

31,34

Dostawy mleka do
mleczarń (mln ton)
Deliveries of milk to
dairies
(million tonnes)

72 647

Liczba dostawców
hurtowych
The number of
wholesale suppliers

Holandia / Netherlands

Polska / Poland

Niemcy / Germany

Kwota mleczn
(mln ton)
Milk quota
million tonnes)

0,60

0,05

0,77

0,16

0,69

0,29

6,51

3,57

4,85

10,89

2,91

5,78

11,97

9,93

30,22

Przekroczenie kwoty
mlecznej (mln ton)
Exceeding Milk quota
(million tonnes)

–0,068

–0,010

–0,007

0,005

0,008

0,019

0,038

0,078

0,087

0,110

0,160

0,256

0,486

0,580

1,110

Przekroczenie kwoty
mlecznej (%)
Exceeding Milk quota
(%)

–11,4%

–18,3%

–0,9%

3,4%

1,2%

6,6%

0,6%

2,2%

1,8%

1,0%

5,5%

4,4%

4,1%

5,8%

3,7%

–

–

–

1 469

2 235

5 332

10 441

21 808

24 253

30 535

44 615

71 188

135 264

161 507

309 011

Kara (tys. EUR)
The penalty for
exceeding milk
quotas (thous. Euro)

Tabela 1. Wybrane informacje z sytemu kwotowania produkcji mleka w krajach UE w roku kwotowym 2014/2015
Table 1. Selected information from the milk quota system in the EU countries in the quota year 2014/2015
Przeciętne dostawy
z gospodarstwa
w roku (tony)
The average delivery
of the dairy farm of
the year (tons)

85,7

364,8

80,0

786,0

1 087,7

434,8

370,5

433,6

1 432,9

360,4

92,2

327,7

706,3

80,6

431,3
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2,87

6 855
70 175
4 931

Bułgaria / Bulgaria

Rumunia / Romania

147,93

24,84

14,79

0,46

1,59

Kwota mleczn
(mln ton)
Milk quota
million tonnes)

151,09

26,02

15,76

3,59

1,57

0,98

1,96

1,75

2,62

0,88

2,91

1,08

2,08

0,70

Przekroczenie kwoty
mlecznej (mln ton)
Exceeding Milk quota
(million tonnes)

–3,160

–1,174

–0,963

–0,721

–0,617

–0,526

–0,376

–0,296

–0,272

–0,258

–0,216

–0,215

–0,211

–0,169

Przekroczenie kwoty
mlecznej (%)
Exceeding Milk quota
(%)

–2,1%

–4,5%

–6,1%

–20,1%

–39,3%

–53,6%

–19,2%

–16,9%

–10,4%

–29,4%

–7,4%

–20,0%

–10,2%

–24,2%

Kara (tys. EUR)
The penalty for
exceeding milk
quotas (thous. Euro)

817 658

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

255,1

372,7

1 093,2

581,7

13,6

66,5

601,1

43,6

260,8

185,2

1 487,7

1 659,2

306,7

47,3

Przeciętne dostawy
z gospodarstwa
w roku (tony)
The average delivery
of the dairy farm of
the year (tons)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej pt: Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje
kwoty mleczne w roku 2014/2015, Bruksela 21.10.2015. Pobrane 4.01.2016 z: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/232_en.htm.
Source: Author’s study based on European Commission press release „Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje kwoty mleczne w roku
2014/2015”, Brussels 21.10.2015. Retrieved from: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/232_en.htm, 4.01.2016

579 981

66 662

Francja / France

Razem UE-28 / Total EU-28

13 531

Wielka Brytania / Great Britain

Szwecja / Sweden

0,95

2 641

Węgry / Hungary

2,34
1,46

8 985
33 472

0,62

Finlandia / Finland

3 351

Grecja / Greece

2,69

0,86

1,87

0,53

Dostawy mleka do
mleczarń (mln ton)
Deliveries of milk to
dairies
(million tonnes)

Litwa / Lithuania

1 811

519

Słowacja / Slovakia

Czechy / Czech Republic

6 093

Portugalia / Portugal

Wyszczególnienie

11 193

Liczba dostawców
hurtowych
The number of
wholesale suppliers

Chorwacja / Croatia

Item

Tabela 1. cd. / Table 1. cont.

68
Andrzej Parzonko

PDGR – PSAH

2,159
1,389
1,201
0,602
0,525
0,478
0,430
0,393
0,352
0,350
0,336
0,304
0,304
0,181

Polska / Poland

Holandia / Netherlands

Francja / France

Irlandia / Ireland

Wielka Brytania / Great Britain

Dania / Denmark

Hiszpania / Spain

Austria / Austria

Belgia / Belgium

Litwa / Lithuania

Włochy / Italy

Łotwa / Latvia

Czechy / Czech Republic

Estonia / Estonia

3,160

mln ton

Niemcy / Germany

Wyszczególnienie
Item

35,03

12,72

66,23

3,15

31,62

10,70

14,69

7,02

10,73

3,68

11,07

5,08

12,54

25,87

11,21

%

Przyrost produkcji mleka
dostarczonego do mleczarń
w latach kwotowych
2004/2005–2014/2015
The increase in production
of milk delivered to dairies
in 2004/ 2005–2014/2015

945

1 139

14 858

18 928

74 691

6 007

17 716

17 861

3 091

7 293

5 766

41 522

5 517

180 197

39 623

liczba

59,62

38,61

60,87

38,27

69,05

41,66

34,71

50,26

47,30

35,02

23,83

38,38

23,82

58,04

35,29

%

Zmniejszenie liczby gospodarstw
sprzedających mleko do
mleczarń w latach kwotowych
2004/2005–2014/2015
Reducing the number of farms
selling milk to the dairy
in 2004/ 2005–2014/2015

762,44

677,42

61,18

144,71

33,32

205,10

39,71

198,30

750,94

408,10

102,97

154,15

228,23

53,76

180,37

ton

234,42

83,61

324,82

67,11

325,31

89,75

75,66

115,16

110,12

59,57

45,82

70,53

47,74

199,98

71,87

%

Przeciętny przyrost dostaw
mleka z gospodarstwa
w latach kwotowych
2004/2005–2014/2015
The average increase in the
supply of milk from the farm
in the 2004/2005–2014/2015

Tabela 2. Zmiany w produkcji i liczbie gospodarstw sprzedających mleko do mleczarń w poszczególnych krajach UE w latach kwotowych
2004/2005–2014/2015
Table 2. Changes in milk production and the number of dairy farms in the EU countries in the period 2004/2005–2014/2015
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–0,050
–0,102
–0,336
11,857

Portugalia / Portugal

Grecja / Greece

Szwecja / Sweden

Razem UE-24 / Total EU-24

8,87

–10,49

–14,09

–2,59

–1,75

–0,35

1,92

23,85

14,90

8,98

%

465 597

4 485

4 384

9 627

281

8 773

33

32

275

2 553

liczba

48,95

47,63

56,68

61,24

35,13

49,40

22,00

13,56

27,75

49,15

%

Zmniejszenie liczby gospodarstw
sprzedających mleko do
mleczarń w latach kwotowych
2004/2005–2014/2015
Reducing the number of farms
selling milk to the dairy
in 2004/ 2005–2014/2015

6015,67

241,38

91,79

184,69

563,60

128,38

85,61

237,44

161,39

320,66

ton

98,31

70,92

98,31

151,32

51,44

96,95

30,67

43,28

59,03

114,33

%

Przeciętny przyrost dostaw
mleka z gospodarstwa
w latach kwotowych
2004/2005–2014/2015
The average increase in the
supply of milk from the farm
in the 2004/2005–2014/2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej pt: Komisja pobiera 364 mln € z dziesięciu państw
członkowskich za przekroczenie kwot mlecznych, Bruksela 30.09.2005. Pobrane 4.01.2016 z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP05-1205_en.htm oraz Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje kwoty mleczne w roku 2014/2015, Bruksela 21.10.2015,
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/232_en.htm
Source: Author’s study based on European Commission press release Komisja pobiera 364 mln € z dziesięciu państw członkowskich za przekroczenie kwot mlecznych, Brussels 30.09.2005. Retrieved from: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1205_en.htm, 4.01.2016, and Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje kwoty mleczne w roku 2014/2015, Brussels 21.10.2015, http://ec.europa.eu/agriculture/
newsroom/232_en.htm, 4.01.2016

–0,015

0,001

Malta / Malta

Słowacja / Slovakia

0,031

Cypr / Cyprus
–0,008

0,040

Luksemburg / Luxembourg

Finlandia /Finland

0,131

mln ton

Przyrost produkcji mleka
dostarczonego do mleczarń
w latach kwotowych
2004/2005–2014/2015
The increase in production
of milk delivered to dairies
in 2004/ 2005–2014/2015
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Tabela 2. cd. / Table 2. cont.

70
Andrzej Parzonko

PDGR – PSAH

Rola „drobnych” gospodarstw mlecznych w paradygmacie zrównoważonego rozwoju

71

UE o 465 597, co stanowiło prawie połowę wszystkich dostawców z roku 2004/2005.
Proces zmniejszania się liczby gospodarstw prowadzących chów bydła mlecznego
i produkcję mleka miał miejsce szczególnie w krajach charakteryzujących się znaczną
liczbą gospodarstw o stosunkowo małej skali produkcji. Największy procentowy ubytek
gospodarstw wystąpił: na Litwie (69%), Łotwie (61%), w Portugalii (61%), Estonii (60%)
i Polsce (58%). Jednocześnie zmniejszaniu liczby gospodarstw zajmujących się chowem
bydła i produkcją mleka towarzyszył proces zwiększania skali produkcji w jednostkach,
które podjęły decyzję o kontynuacji prowadzenia tej działalności.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, mechanizmy interwencyjne funkcjonujące w UE oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zachęcały i dalej stymulują
rolników, prowadzących gospodarstwa mleczne, do zwiększania skali produkcji mleka.
Odbywa się to poprzez likwidację części gospodarstw prowadzących ten kierunek
produkcji i powiększanie tej działalności w innych jednostkach. Skutkuje to zmniejszaniem liczby gospodarstw prowadzących produkcję mleka – następuje ekstensyfikacja
organizacji produkcji i podejmowanie pracy poza gospodarstwem rolniczym. Innym
rozwiązaniem jest oddanie w dzierżawę ziemi i poszukiwanie innej pracy (często
poza granicami kraju). Z jednej strony oczywistością jest, że rolnicy, powiększając
skalę produkcji i podnosząc wydajność pracy, uzyskują pożądane efekty, z drugiej zaś
można zauważyć zmniejszanie liczby mieszkańców na wsiach, zanik kultury wiejskiej
i więzi społecznych. Pojawia się dylemat, czy takie działania wpisują się w koncepcję
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich? Trzeba wyraźnie podkreślić, że głębsza
liberalizacja polityki rolnej UE na rynku mleka zapoczątkowana w 2003 r., której efekty
są wyraźnie widoczne, dzisiaj wymusza na gospodarstwach poszukiwanie najbardziej
efektywnych sposobów produkcji i konkurencyjności (głównie pod względem kosztów). W tym kontekście nasuwa się pytanie o siłę ekonomiczną polskich gospodarstw
mlecznych na tle innych krajów UE. Czy będą w stanie z nimi konkurować i prowadzić działalność inwestycyjną? Szczególnie ważne jest to pytanie dla grupy gospodarstw prowadzących działalność na stosunkowo małą skalę, gdyż jest ich w Polsce
najwięcej. Szukając odpowiedzi na to pytanie, można poddać analizie koszty produkcji
mleka w gospodarstwach z krajów UE. Jak wynika z badań Międzynarodowej Sieci
Gospodarstw Porównawczych (IFCN), koszty produkcji mleka w typowych gospodarstwach z siedmiu krajów UE wiodących w produkcji mleka w 2012 r. wahały się od 127,1
do 179,3 zł za 100 kg mleka standardowego (tab. 3). Najwyższe koszty występowały
w typowym gospodarstwie w Polsce utrzymującym 16 krów (zupełnie inaczej było
w gospodarstwie utrzymującym 65 krów). W strukturze kosztów dominowały koszty
bezpośrednie (rzeczywiste) produkcji mleka, które w analizowanych gospodarstwach
wynosiły przeciętnie 117,4 zł/100 kg mleka. Udział kosztów alternatywnych, związanych z zaangażowaniem własnych czynników produkcji w analizowanych gospodarstwach, wahał się od 12 do 40% w strukturze kosztów całkowitych. Najwyższe koszty
alternatywne, przekraczające 55 zł w przeliczeniu na 100 kg standardowego mleka,
występowały w najmniejszych (pod względem liczby utrzymywanych krów), typowych
gospodarstwach w Polsce (65,2 zł), w Irlandii (61,9 zł) i Niemczech (58,7 zł). Jak wynika
z danych zaprezentowanych w tabeli 3, istnieją duże różnice w skali produkcji mleka
z typowych gospodarstw w analizowanych krajach UE, zauważalna jest też pewna prawidłowość: koszty produkcji maleją wraz ze zwiększeniem liczby krów w gospodarstwie.
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Polskie podmioty są stosunkowo małe pod względem prowadzonej produkcji mleka, co
przyczynia się do jej dość wysokiej kosztochłonności, szczególnie w gospodarstwach
utrzymujących ok. 16 krów mlecznych. Nasuwa się pytanie, czy proces koncentracji
produkcji będzie dalej postępował w gospodarstwach UE i jak to zjawisko wpłynie na
konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego, w którym dominują gospodarstwa
utrzymujące kilka lub kilkanaście krów? Biorąc pod uwagę występujące prawidłowości
i realizowaną politykę rolną UE, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że
koncentracja produkcji będzie zachodzić, a polskie gospodarstwa o niewielkiej skali
produkcji mleka (jeżeli nie zostaną wprowadzone inne mechanizmy interwencyjne)
będą zmieniać profil działalności.
Tabela 3. Koszty produkcji mleka z wybranych krajów europejskich w 2012 r. (zł/100 kg
mleka ECM***)
Table 3. The costs of milk production in selected European countries in 2012 (zł/100 kg
ECM milk***)
Koszty / The costs*
Wyszczególnienie
Item

Cena
Mleka
Milk
price

1

2

3

Razem (1+2+3)
Together
(1+2+3)

Niemcy / Germany 80**

104,3

58,7

0,0

163,0

146,7

Niemcy / Germany 240

104,3

22,8

3,3

130,4

146,7

Polska / Poland 16

114,1

65,2

0,0

179,3

120,6

Polska/ Poland 65

104,3

22,8

0,0

127,1

123,9

Holandia / Netherlands 76

127,1

45,6

3,3

176,0

136,9

Holandia / Netherlands 173

123,9

26,1

6,5

156,5

140,2

Francja / France 50

114,1

48,9

0,0

163,0

136,9

Francja /France 72

133,7

32,6

3,3

169,5

136,9

Irlandia / Ireland 62

91,3

61,9

0,0

153,2

127,1

Irlandia / Ireland 126

81,5

52,2

0,0

133,7

133,7

Wielka Brytania / Great Britain 150

133,7

19,6

0,0

153,2

153,2

Wielka Brytania / Great Britain 246

114,1

22,8

0,0

136,9

153,2

Dania / Denmark 150

146,7

29,3

0,0

176,0

136,9

Dania / Denmark 275

150,0

19,6

0,0

169,5

136,9

*** Koszty: 1) bezpośrednie, 2) zaangażowania własnych czynników produkcji, 3) kwoty mlecznej
/ Costs: 1) direct, 2) alternative own factors of production, 3) milk quota
*** Liczba występująca przy nazwie danego kraju informuje o liczbie krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie / The number appearing next to the name of a country indicates the
number of dairy cows kept on the farm
*** Średni kurs wg NBP: 1 USD – 3,26 zł / *** Średni kurs wg NBP / Average exchange rate: 1 USD –
3,26 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dairy Report, International Farm Comparison Net
work, 2013
Source: Author’s study based on Dairy Report, International Farm Comparison Network, 2013
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Mechanizmy wspierające rozwój gospodarstw prowadzących
chów bydła mlecznego w Polsce – ocena w kontekście
zrównoważonego rozwoju
W 2012 r. przyjęto w Polsce dokument pod nazwą „Strategia zrównoważonego rozwoju
wsi i rolnictwa na lata 2012–2020” (Uchwała Rady Ministrów nr 163, 2012). Zgodnie
z nim, głównym celem wdrażania wyżej wymienionej strategii jest: „Poprawa jakości
życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów, w tym
rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju” (Uchwała Rady Ministrów
nr 16, s. 1). Do realizacji celu głównego wydzielono cele szczegółowe i priorytety (ryc. 1).
Wpisują się one w ogólną koncepcję zrównoważonego rozwoju, w której realizowane są
obok celów ekonomicznych także cele społeczne z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych. Problemem zasadniczym jest wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju.
Ważne są konkretne działania, pozwalające na realizację celów. Aby można było je
realizować, potrzebne są mechanizmy interwencyjne, z którymi związane są określone
środki finansowe. Kierunki interwencji odnoszą się do działań finansowanych ze środków
publicznych w ramach budżetu zadaniowego państwa, jak również do działań, których
źródłem finansowania będą środki pochodzące z budżetu UE (w szczególności I i II
filar Wspólnej Polityki Rolnej UE, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz Polityki Spójności).
Jednym z programów proponujących konkretne działania przyczyniające do realizacji
wymienionej strategii jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020”. Program
zakłada realizację sześciu priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014–2020, w odniesieniu do celów strategii Europa 2020
oraz do celów zawartych w polskiej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa
i rybactwa na lata 2014–2020”. Założone priorytety to: 1) ułatwianie transferu wiedzy
i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; 2) poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;
3) poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie; 4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od
rolnictwa i leśnictwa; 5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym; 6) zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Do wyznaczonych priorytetów zostały przypisane konkretne działania. Można się
zastanawiać, które ze wskazanych programów i działań mogą stymulować rozwój jednego
z kluczowych ogniw w sektorze mleczarskim, jakim są gospodarstwa zajmujące się
chowem krów mlecznych. Niewątpliwie bardzo istotnym działaniem jest „Modernizacja
gospodarstw rolnych”, która powinna przyczynić się do poprawy konkurencyjności
gospodarstw. Jak wynika z wytycznych działania „Restrukturyzacja musi doprowadzić
do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku
racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub
skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu,
co najmniej o 20% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania
pomocy” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, s. 220).
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Ryc. 1. Cele szczegółowe i priorytety w ramach „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2014–2020”
Fig. 1. The specific objectives and priorities of the “Strategy for sustainable rural development, agriculture and fisheries for the period 2014–2020”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 163, poz. 839 z 25 kwietnia 2012 r.
Source: Author’s study based on Uchwała Rady Ministrów nr 163, poz. 839, 25.04.2012

PDGR – PSAH

Rola „drobnych” gospodarstw mlecznych w paradygmacie zrównoważonego rozwoju

75

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolniczym, w okresie realizacji programu, nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy
czym na operacje inne niż dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem w zakresie niezbędnym do produkcji – maksymalnie 200 tys. zł. Podkreślić należy, że planowane działania inwestycyjne mogą być
pokrywane (w ramach analizowanego działania) maksymalnie w 50%. Zatem rolnik,
który chciałby np. przeprowadzić budowę obory za milion złotych, może otrzymać
dofinansowanie w kwocie maksymalnie 500 tys. zł. Trzeba podkreślić, że wskazane
działanie preferujące budowę nowych lub modernizację istniejących budynków
inwentarskich jest w polskich warunkach właściwe. Jak wynika ze statystyk, w Polsce
przeważają budynki inwentarskie z lat 70., a więc zużyte technicznie i przestarzałe
technologicznie. Ten stan należy zmienić. Warto podkreślić, że nowe inwestycje
mogą przyczynić się do rozwoju usług budowlanych i stworzyć miejsca pracy w środowiskach lokalnych, w przeciwieństwie do wcześniej realizowanych działań, których
celem było dofinansowanie zakupu ciągników i maszyn wyprodukowanych w krajach
zachodnioeuropejskich, co przekładało się głównie na wsparcie przemysłu maszynowego w tych krajach. Kierowanie funduszy strukturalnych na budowę obór może
korzystniej oddziaływać na otoczenie rolnictwa, nie mniej jednak należy pamiętać, by procedury formalne nie odstraszały rolników. Jak wynika z danych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gospodarstwa dość niechętnie korzystają
z funduszy UE na budowę budynków inwentarskich, m.in. ze względu na dużo wyższe
wymagania formalne (większe ryzyko inwestycji niż w przypadku zakupu maszyn lub
ciągników).
W przypadku „drobnych” gospodarstw ważne są fundusze strukturalne kierowane
na ich modernizację. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
wydzielono specjalne działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w którym
beneficjent może skorzystać ze wsparcia w wysokości do 60 tys. zł. Aby z niego skorzystać, muszą być spełnione określone warunki, m.in. takie jak: 1) wnioskodawcą może
być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą,
2) wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) musi być poniżej 10 tys. EUR, 3) w wyniku
realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. EUR, co najmniej o 20% wartości wyjściowej,
4) musi być prowadzona ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie (PROW
na l. 2014–2020). Z przedstawionych informacji wynika, że gospodarstwo wyspecjalizowane w produkcji mleka maksymalnie w roku wyjściowym nie może utrzymywać
więcej niż 8 krów mlecznych, aby móc skorzystać ze wsparcia z tego działania w ramach
PROW 2014–2020. Pojawia się wątpliwość, czy założenia tego działania są właściwe –
czy środki publiczne zostaną wydane efektywnie? Można wyobrazić sobie sytuację,
w której rolnik zdecyduje się na zakup ciągnika, którego cena wynosi 120 tys. zł,
otrzyma dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł i spełniając warunek o zwiększeniu
standardowej produkcji o minimum 20%, powiększy stado o 2 szt. (łączne pogłowie
krów mlecznych w gospodarstwie to 10 szt.). Czy przeprowadzona modernizacja
wskazanego przykładowego gospodarstwa przyczyni się do jego samodzielności
ekonomicznej, czyli uzyskania przez właściciela dochodu na poziomie zbliżonym do
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parytetowego? Ograniczone środki w ramach funduszy strukturalnych powinny być
wykorzystywane w sposób jak najbardziej efektywny – uwzględniając perspektywę
gospodarstwa, które z nich bezpośrednio korzysta, oraz szeroko rozumianego otoczenia rolnictwa, które w sposób pośredni może też czerpać z nich profity. W tak zdefiniowanych małych gospodarstwach środki z funduszy powinny być kierowane na rozwój
małego przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej.
Analizując systemy wsparcia bezpośredniego gospodarstw zajmujących się produkcją mleka, trzeba zauważyć, że ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. O płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego wprowadziła dopłaty do zwierząt z gatunku bydło
domowe (Dziennik Ustaw 2015 poz. 308). Wprowadzono dopłaty do krów, a warunkiem
było utrzymywanie w momencie składania wniosku minimum 3 zwierząt. W 2015 r.
dopłata do krowy wynosiła 314,28 zł i objętych nią było maksymalnie 30 szt. w gospodarstwie. Dodatkowo wprowadzone zostały dopłaty do pozostałych zwierząt z gatunku
bydło domowe i wynosiły one w 2015 r. 261,37 zł do sztuki (http://www.arimr.gov.pl).
Zaznaczyć należy, że warunkiem uzyskania dopłaty było posiadanie minimum 3 zwierząt z tego gatunku, natomiast maksymalna liczba zwierząt, do których można było
naliczyć dopłaty wynosiła 30 szt. Oceniając wprowadzone rozwiązanie legislacyjne,
można stwierdzić, że sama idea wspierania kierunku produkcji, jakim jest chów bydła, ze
względu na jego wysoką pracochłonność i kapitałochłonność, jest właściwa. Problemem
są szczegóły przyjęte we wspomnianym rozwiązniu. Nie ma racjonalnych przesłanek
ekonomicznych, aby dopłaty były kierowane do pozostałych zwierząt z gatunku bydło
domowe poza grupą krów. Ich wprowadzenie nie stymuluje rozwoju gospodarstw
zajmujących się chowem bydła, natomiast niezwykle komplikuje system naliczania
dopłat, podnosząc jego kosztochłonność. Dyskusyjne jest też wspieranie gospodarstw
utrzymujących 3 krowy – czy wskazana dopłata spowoduje rozwój tej produkcji w takich
gospodarstwach?

Optymalna organizacja i kierunki rozwoju „drobnego”
gospodarstwa prowadzącego produkcję mleka
– rozważania modelowe
Pierwszym problem w rozważaniach nad kierunkami zmian w „drobnych” gospodarstwach prowadzących produkcję mleka jest próba odpowiedzi na pytanie – co
to jest „drobne” gospodarstwo rolnicze. W literaturze przedmiotu brak jednoznacznej odpowiedzi. Jak podkreśla Zegar: „Pojęcie drobnego gospodarstwa rolnego nie
zostało określone. Występuje kilka podstawowych kryteriów, służących do oddzielenia gospodarstwa uznanego za drobne od pozostałych gospodarstw. Najważniejsze
z tych kryteriów to: obszar gospodarstwa, wielkość produkcji (globalnej, towarowej),
wartość dodana, przeznaczenie produkcji, nakład pracy, źródło utrzymania” (Zegar,
2012a, s. 130). Do podobnych wniosków dochodzą też Czyżewski i Stępień, stwierdzając że: „Zróżnicowanie struktury agrarnej w krajach Unii Europejskiej i na świecie
nie pozwala jednoznacznie zdefiniować małego gospodarstwa rolnego. Pytanie, czym
jest małe gospodarstwo, ma wiele odpowiedzi w zależności od kontekstu, w jakim
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rozpatrujemy to zagadnienie. (…) Przyjęte kryteria definiowania małych (drobnych)
gospodarstw rolnych najczęściej spełniają gospodarstwa rodzinne, chociaż jest to
zbiorowość bardzo niejednorodna” (Czyżewski i Stępień, 2013, s. 32). Bardzo istotnym
kryterium w wydzielaniu drobnych gospodarstw rolniczych w gospodarce wolnorynkowej jest poziom ich dochodowości, które pozwala na utrzymanie rodziny i inwestycje. W przypadku gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, sprzedających
surowiec do mleczarni, dość dobrze zorganizowanych i uzyskujących przeciętne
parametry produkcyjne pewnym wyznacznikiem jest liczba utrzymywanych krów.
Jako minimum w wielu publikacjach (Parzonko, 2013) – w tym w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje
typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–20202 – przyjmuje się 15 krów. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione
wytyczne, przeprowadzono rozważania modelowe dla gospodarstwa ukierunkowanego na produkcję mleka i utrzymującego w roku wyjściowym 15 krów mlecznych.
Modelowane gospodarstwo zróżnicowano potencjałem produkcyjnym, przyjmując
dwa najważniejsze kryteria: 1) jakość gleb – gleby dobre o wskaźniku bonitacji powyżej jedności oraz gleby słabe o wskaźniku bonitacji poniżej 0,7; 2) udział użytków
zielonych w strukturze użytków rolnych – odpowiednio 25% i 50%. Następnie w modelowanym gospodarstwie zróżnicowanym potencjałem produkcyjnym wydzielono dwa
poziomy produkcyjności – umownie nazywając je „1” oraz „2”. Ich odzwierciedleniem
są osiągane poziomy produkcyjności roślin i zwierząt (ściśle związane z intensywnością produkcji). Funkcją celu była maksymalizacja dochodu ogólnego rodziny (z pracy
w gospodarstwie rolniczym i poza nim).
W wyniku optymalizacji uzyskano rozwiązanie dla założonych wariantów modelu
w warunkach cenowych roku 2014. Roczny poziom dochodu rodziny rolniczej, bez
uwzględnienia amortyzacji od posiadanych środków trwałych, wahał się od 75 370 zł
– w modelu gospodarstwa dysponującego glebami słabymi i większym udziałem TUZ
w strukturze UR, przy niższym poziomie produkcyjności – do 164 412 zł dla gospodarstwa dysponującego glebami lepszymi z mniejszym udziałem TUZ w strukturze
UR, przy wyższym poziomie produkcyjności (tab. 5). Maksimum funkcji celu, w założonych wariantach, osiągane było w bardzo różny sposób. Dla modelu gospodarstwa
dysponującego glebami słabymi, aż w trzech przypadkach na cztery rozpatrywane
wskazywana była, jako rozwiązanie optymalne, prawie całkowita rezygnacja z chowu
bydła (w tym krów mlecznych) (tab. 5). Grunty orne, stanowiące zasób gospodarstwa
oraz możliwe do wydzierżawienia, wskazywane były do użytkowania. Jako rośliny
towarowe, możliwe do prowadzenia na glebach słabych, wskazywane były: pszenżyto,
gryka i łubin żółty. Trwałe użytki zielone, stanowiące zasób gospodarstwa, propo2

Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż
200 tys. EUR i: 1) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów mlecznych albo
2) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 15 krów mlecznych i w wyniku realizacji
operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wzrośnie do
co najmniej 25.
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Tabela 4. Podstawowe parametry charakteryzujące modelowane gospodarstwo
Table 4. Basic parameters of the model farm

Wyszczególnienie
Item

Jednostka
Denomination

Modelowane
gospodarstwo „drobne”
Modeled small farm
TUZ < 25%
Permanent
grassland
< 25%

TUZ > 50%
Permanent
grassland
> 50%

Powierzchnia własnych użytków rolnych
The area’s own agricultural land

ha / hectares

25,0

25,0

w tym: powierzchnia własnych TUZ
including: the area’s own permanent
grassland

ha / hectares

5,0

12,5

Powierzchnia możliwych do dzierżawy GO
The area of possible lease of arable land

ha / hectares

maks. 10,0

maks. 7,0

Powierzchnia możliwych do dzierżawy
TUZ / The area of possible lease of
permanent grassland

ha / hectares

maks. 5,0

maks. 12,5

Czas pracy własnej / Time own work

godz. / hours

maks. 3750

maks. 3750

Czas pracy najemnej / Time employment

godz. / hours

maks. 7032

maks. 7032

S.D. / LU

15,0

15,0

Liczba stanowisk dla krów w istniejącej
oborze / Number of cows in the existing
barn

–

15,0

15,0

Maksymalna liczba stanowisk dla krów
w modernizowanym budynku / The
maximum number of stations for the
cows in the modernized building

–

25,0

25,0

S.D./ha / LU/ha

maks. 1,5

maks. 1,5

kg / kg

5000

5000

Krowy mleczne / dairy cows

Obsada zwierząt / Farm stocking rate per
hectare
Wydajność mleczna krów / Milk yield
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

PDGR – PSAH

Produkcyjność 1
Productivity 1

123343

–

10,0

Powierzchnia dodzierżawionych gruntów ornych (ha)
The area leased arable land (ha)

Powierzchnia własnych użytków zielonych
wykorzystywana do prowadzenia produkcji rolniczej (ha)
The area’s own grassland used to keep agricultural
production (ha)

20,0

Powierzchnia własnych GO wykorzystywana do
prowadzenia produkcji rolniczej (ha) / The area’s own
arable land used to keep agricultural production (ha)

Produkcyjność 2
Productivity 2

5,0

10,0

20,0

164412

Produkcyjność 1
Productivity 1

–

7,0

12,5

105889

12,5

7,0

12,5

Produkcyjność 1
Productivity 1

–

10,0

20,0

76392

1,9

10,0

20,0

Produkcyjność 1
Productivity 1

–

7,0

12,5

75370

12,5

7,0

12,5

83897

TUZ poniżej 25% TUZ powyżej 50%
w str. UR
w str. UR
Permanent
Permanent
grassland < 25% grassland > 50%

84575

Gleby dobre / Agricultural land good

Produkcyjność 2
Productivity 2

136066

TUZ powyżej 50%
w str. UR
Permanent
grassland > 50%

TUZ poniżej 25%
w str. UR
Permanent
grassland < 25%
Produkcyjność 2
Productivity 2

Wykorzystanie potencjału produkcyjnego (ziemi i pracy)

Dochód rodziny rolniczej (bez kosztów amortyzacji)
Profit family farming (without depreciation costs) (zł)

Wyszczególnienie
Item

Gleby słabe / Agricultural land weak

Produkcyjność 2
Productivity 2

Tabela 5. Wybrane informacje z rozwiązania optymalnego gospodarstwa określonego jako „drobne”
Table 5. Selected information from the optimal solution of a small agricultural farm
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Produkcyjność 2
Productivity 2

220,5

1029

–

5,0

Produkcyjność 1
Productivity 1

–

3363

12,5

–

151

915

–

Produkcyjność 1
Productivity 1

–

3276

5,0

–

–

2578

3,1

–

3443

12,5

–

Produkcyjność 1
Productivity 1

125

898

–

Zasiewy pszenżyta / The area of triticale

Zasiewy pszenicy ozimej / The area of winter wheat

14,5

14,5

9,2

9,2

14,5

–

14,5

–

9,3

–

9,3

–

Działalności rolnicze wskazywane do prowadzenia w gospodarstwie (ha) / Agricultural activities accounted for conducting
a farm (ha)

–

3151

Godzin pracy poza gospodarstwem (godz. / rok) / Hours
of work outside the farm (hours / year)

Donajem pracy (godz./rok) / Employment of workers
(hours / year)

5,0

Powierzchnia oddanych w dzierżawę własnych użytków
zielonych (ha) / The area leased grassland (ha)

Produkcyjność 1
Productivity 1

–

2,5

TUZ poniżej 25% TUZ powyżej 50%
w str. UR
w str. UR
Permanent
Permanent
grassland < 25% grassland > 50%

–

Gleby dobre / Agricultural land good

Produkcyjność 2
Productivity 2

0,3

TUZ powyżej 50%
w str. UR
Permanent
grassland > 50%

TUZ poniżej 25%
w str. UR
Permanent
grassland < 25%
Produkcyjność 2
Productivity 2

Powierzchnia dodzierżawionych użytków zielonych (ha)
The area leased grasslands

Wyszczególnienie
Item

Gleby słabe / Agricultural land weak

Produkcyjność 2
Productivity 2

Tabela 5. cd. / Table 5. cont.
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1,0
–
–
–
–
–

Zasiewy łubinu wąskolistnego / The area of blue lupine

Zasiewy łubinu żółtego / The area of yellow lupine

Zasiewy lucerny z tr. na zielonkę / The area of ucerne
with grasses for green

TUZ zielonka / The area of grassland for green

TUZ sianokiszonka / The area of grassland silage

Bydło mleczne ze sprzedażą cieląt (byczków)
(szt. strukturalnych) / Dairy cattle with the sale of
calves (bulls) (pcs. Structural)

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

14,5

Zasiewy rzepaku / The area of winter rape

Zasiewy gryki / The area of buckwheat

Zasiewy kukurydzy na ziarno / The area of corn for grain

13,6

7,0

3,0

1,0

14,5

–

–

–

–

–

1,0

9,3

15,0

7,8

5,0

–

–

–

9,3

1,0

–

–

–

–

7,3

8,3

–

–

–

–

7,3

5,5

–

–

–

–

4,6

5,6

15,0

8,5

6,5

–

4,6

2,3

3,4

Rola „drobnych” gospodarstw mlecznych w paradygmacie zrównoważonego rozwoju
81

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 2 • 2016

82

Andrzej Parzonko

nowane były do oddania w dzierżawę. Przyjęta, możliwa do uzyskania cena 1100 zł
za dzierżawę hektara TUZ, okazywała się lepszym rozwiązaniem niż wykorzystanie
ich na paszę dla utrzymywanych zwierząt przeżuwających (bydła mlecznego w dwóch
wariantach lub bydła mięsnego). Potencjalne zasoby robocizny własnej, znajdującej
się w gospodarstwie, wskazywane były w znacznej części do pracy poza gospodarstwem. Przyjęta stawka, 12,5 zł za godz. pracy poza gospodarstwem, okazywała się
bardziej atrakcyjna, z punktu widzenia przyjętego kryterium celu, niż prowadzenie pracochłonnych działalności rolniczych (np. chowu krów mlecznych). Jedynie
w wariancie charakteryzującym się wyższą produkcyjnością roślin i wyższą wydajnością mleczną krów, a także 50% udziałem TUZ w strukturze UR, wskazywane było
kontynuowanie chowu krów mlecznych. Pogłowie krów ustalone zostało na 15 szt.
strukturalnych w systemie bez odchowu byczków i sprzedaży ich jako młodego bydła
opasowego w wadze 500 kg. W omawianym wariancie w pełni zostały wykorzystane
własne użytki zielone oraz dodatkowo wskazana została opcja z dodzierżawieniem
2,5 ha TUZ. Na gruntach ornych proponowane były tylko rośliny towarowe (pszenżyto, gryka, łubin żółty).
W wariancie zakładającym posiadanie przez gospodarstwa gleb dobrych, możliwy
jest do uzyskania wyższy dochód rodziny rolniczej, niż w przypadku gospodarstw
dysponujących glebami słabymi. W przypadku możliwych do prowadzenia działalności rolniczych, przy niższym poziomie produkcyjności, w rozwiązaniu optymalnym
proponowane jest ograniczenie produkcji do uprawy roślin towarowych. Wskazywane
są uprawy charakteryzujące się najwyższą konkurencyjnością ekonomiczną: pszenica
ozima i rzepak ozimy. Trwałe użytki zielone proponowane są do oddania w dzierżawę,
a znaczne zasoby robocizny własnej wskazywane są do pracy poza gospodarstwem.
Sytuacja zmienia się, jeśli założymy wyższy poziom produkcyjności roślin i zwierząt. W dalszym ciągu grunty orne wykorzystywane są do uprawy roślin towarowych
(rzepaku ozimego i pszenicy ozimej), ale dodatkowo wskazywane jest kontynuowanie
produkcji mleka w gospodarstwie rolniczym. Proponowane jest utrzymanie ok. 15 krów
mlecznych z przychówkiem żeńskim, żywionych głównie w oparciu o użytki zielone
i paszę treściwą z zakupu.
Podkreślenia wymaga to, że w przypadku modelowanego gospodarstwa, określonego jako „drobne”, w żadnym z przyjętych wariantów nie jest proponowane rozwiązanie polegające na zwiększeniu pogłowia krów mlecznych i wprowadzeniu na grunty
orne roślin paszowych (np. kukurydzy na kiszonkę). Prowadzenie towarowej, mało
pracochłonnej produkcji roślinnej (uprawy zbóż, rzepaku i roślin technologicznie
podobnych) oraz praca poza gospodarstwem pozwala na uzyskanie wyższego dochodu
rodziny rolniczej, niż rozwijanie pracochłonnej i kapitałochłonnej produkcji mleka.
W przyszłości, przy utrzymujących się relacjach cenowych produktów rolniczych oraz
rosnących dochodach z pracy poza rolnictwem, można oczekiwać rezygnacji znacznej
liczby gospodarstw (określonych jako „drobne”) z produkcji mleka. Nie oznacza to
jednak, że gospodarstwa te będą rezygnować z produkcji rolniczej. Będą raczej zwiększać uprawę mało pracochłonnych zbóż i rzepaku. Warunkiem koniecznym do tego
typu działań jest utrzymywanie się względnie wysokich cen wskazywanych produktów
roślinnych.
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Podsumowanie i wnioski
1. W poszczególnych krajach UE występują duże różnice w poziomie rozwoju sektora
mleczarskiego. W Słowacji na przykład przeciętnie z gospodarstwa w roku kwotowym 2014/2015 sprzedawano 1659,2 ton mleka, a w Rumunii 13,6 ton mleka. Taki
stan utrudnia realizację jednolitej polityki rolnej UE, a przyjęta koncepcja głębszej
jej liberalizacji sprzyja państwom lepiej rozwiniętym z silniejszymi ekonomicznie
podmiotami.
2. W latach 2004–2014 największy przyrost wyprodukowanego mleka, które trafiło do
mleczarń, miał miejsce w następujących krajach UE: Niemczech (3,16 mln ton), Polsce
(2,16 mln ton), Holandii (1,39 mln ton), Francji (1,20 mln ton), Irlandii (0,60 mln ton).
We wszystkich krajach UE w tych latach występował proces zmniejszania się liczby
gospodarstw zajmujących się chowem krów mlecznych i produkcją mleka na sprzedaż. Liczba tzw. dostawców hurtowych zmniejszyła się w analizowanych 24 krajach
UE o 465 597, co stanowiło prawie połowę wszystkich dostawców z roku 2004/2005.
3. Biorąc pod uwagę występujące prawidłowości i realizowaną politykę rolną UE,
można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że koncentracja produkcji będzie zachodzić, a polskie gospodarstwa o niewielkiej skali produkcji mleka będą
zmieniać profil działalności. Wprowadzone w Polsce mechanizmy interwencyjne
w niewielkim stopniu stymulują rozwój produkcji mleka w gospodarstwach rolniczych (szczególnie w „drobnych” jednostkach).
4. Przeprowadzone rozważania modelowe na gospodarstwie utrzymującym 15 krów
w roku wyjściowym potwierdzają, że kierując się kryterium dochodu ogólnego
rodziny rolniczej, mają małe motywacje do zwiększania skali produkcji mleka.
W żadnym z przyjętych wariantów nie jest proponowane rozwiązanie polegające na
zwiększeniu pogłowia krów mlecznych i wprowadzeniu na grunty orne roślin paszowych (np. kukurydzy na kiszonkę). Prowadzenie towarowej, mało pracochłonnej produkcji roślinnej (uprawy zbóż, rzepaku i roślin technologicznie podobnych)
oraz praca poza gospodarstwem pozwalają na uzyskanie wyższego dochodu rodziny rolniczej, niż rozwijanie pracochłonnej i kapitałochłonnej produkcji mleka.
5. Aby następował rozwój gospodarstw mlecznych w Polsce, muszą być prowadzone działania, które będą uwzględniać specyfikę produkcji mleka (wysoką kapitałochłonność i pracochłonność produkcji). Koniecznym działaniem, mogącym przyczynić się do poprawy efektywności ekonomicznej gospodarstw mlecznych (szczególnie o małej skali produkcji), jest promowanie i zachęcanie rolników (poprzez
różnorodne działania) do realizacji sprzedaży bezpośredniej i małego przetwórstwa w gospodarstwach rolniczych.
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Rolnictwo ekologiczne Estonii – studium przypadków
Organic farming in Estonia – case studies
Piotr Rachwał
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. Postęp cywilizacyjny, normy i ograniczenia, a przede wszystkim wolny rynek wymuszają na właścicielach gospodarstw czy też przedsiębiorstwach ciągły rozwój,
a w związku z tym wprowadzanie nowych, często kosztownych technologii produkcji, bez których sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w przyszłości stanie pod znakiem zapytania.
W ramach projektu „Europejska Grupa Działania” z Programu Erasmus+ w zakresie
wdrażania programu LEADER ze Stowarzyszeniem LGD „Nad Białą Przemszą” – pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz doktorant Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wzięli udział w stażu Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki
Wiejskiej MTU Eesti Maaturism z Estonii. Podczas wyjazdu studyjnego analizie poddane
zostały pierwsze estońskie gospodarstwo ekologiczne zajmujące się produkcją wyrobów
mlecznych „SaidaFarm” oraz gospodarstwo konwencjonalne „Esko Tallu Farm”, starające
się o uzyskanie certyfikatu gospodarstwa ekologicznego. Badanie przeprowadzono przy
użyciu kwestionariusza wywiadu z właścicielami wspomnianych gospodarstw w listopadzie 2015 r., gdzie zastosowano arbitralny dobór próby metodą Case study.
Gospodarstwo „Esko Tallu Farm”, mimo braku certyfikacji oraz znacznie mniejszej
skali produkcji w stosunku do „SaidaFarm”, ma większe szanse utrzymania się na rynku,
a co za tym idzie zwiększenia skali produkcji. Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń produkcyjnych gospodarstwa „Esko Tallu Farm” pozytywnie wpływa na jego możliwości produkcyjne, rozwojowe, jakość oferowanych wyrobów, a także wizerunek firmy.
Natomiast w przypadku gospodarstwa „SaidaFarm” o większym potencjale ekonomicznym, trudno dopatrzyć się znaczących inwestycji, które pozytywnie wpłynęłyby na ogólne
warunki sanitarne produkcji, a także zdolność produkcyjną.
Słowa kluczowe: gospodarstwo konwencjonalne • gospodarstwo ekologiczne • Estonia
Abstract. The civilization progress, standards and limitations and above all the free market forces the owners of farms or enterprises to continuous development and thus the introduction of new and often expensive production technology. Without the technologies
the smooth functioning of enterprises in future will be under a question mark.
As part of the project entitled. “European Action Group” of the Program Erasmus+
implementing the program LEADER with the Association LAG “Over White Przemsza”.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Mgr Piotr Rachwał, Wydział Rolniczo-Ekono
miczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; e-mail: prachwal@
ar.krakow.pl
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An employee of Agricultural Advisory Centre in Krakow, and a graduate student at the
University of Agriculture in Krakow took part in an internship Association of Rural
Tourism MTU Eesti Maaturism from Estonia.
During the study the first Estonian organic farm specializing in the production of
dairy products “SaidaFarm” and conventional farm “Esko Tallu Farm” trying to obtain
a certificate of an organic farm were analyzed. The study was conducted using a questionnaire interview with the owners in November 2015 where an arbitrary sampling with
Case method were used.
The farm “Esko Tallu Farm” despite the lack of certification and a much smaller scale
of production in relation to “SaidaFarm” seems to be more development. The modernization of production rooms of farm “Esko Tallu Farm” has a positive impact on its production capacity, development, quality of products as well as the company image. However,
in the case of company “SaidaFarm” with a greater economic potential, it is difficult to
discern the significant investments that have a positive impact on the general health and
conditions of production and production capacity.
Keywords: conventional farm • organic farm • Estonia

Wstęp
Niniejsza praca jest efektem stażu odbytego w Estonii w ramach projektu „Europejska
Grupa Działania” z Programu Erasmus+ w sektorze: Edukacja dorosłych akcja 1.
Mobilność edukacyjna – Mobilność osób uczących się i pracowników, typ akcji:
Mobilność kadry edukacji dorosłych w zakresie wdrażania programu LEADER ze
Stowarzyszeniem LGD „Nad Białą Przemszą”. Uczestnicy stażu przeprowadzili szereg
wywiadów z właścicielami konwencjonalnych, ekologicznych oraz agroturystycznych
gospodarstw rolnych. Brali też udział w organizowanych seminariach oraz konferencjach dotyczących stanu i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich Estonii. Głównym
celem tego wyjazdu była wzajemna wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących
rozwoju obszarów wiejskich w Estonii oraz w Polsce.

Ryc. 1. Logo Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej MTU Eesti Maaturism
Fig. 1. Logo Association of Rural Tourism MTU Eesti Maaturism
Źródło: http://www.maaturism.ee/
Source: http://www.maaturism.ee/
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Metodyka
Szczegółowej analizie poddano dwa estońskie gospodarstwa ekologiczne zajmujące się
produkcją wyrobów mlecznych. Pierwsze z nich to „SaidaFarm”, drugie zaś to gospodarstwo konwencjonalne „Esko Tallu Farm”, starające się obecnie o uzyskanie certyfikatu gospodarstwa ekologicznego. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza wywiadu z właścicielami obu gospodarstw w listopadzie 2015 r., a zakres badawczy
obejmował lata 2008–2015. Uwzględniono w nim pytania wprowadzające, filtrujące,
otwarte, zamknięte oraz metryczkę. Oprócz tego w badaniach zastosowano arbitralny
dobór próby metodą Case study, tj. analizy pojedynczego przypadku, pozwalającej
wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów badań oraz cech rynku i potencjalnych
błędów, których należy unikać. Celem wywiadu było uzyskanie informacji jakościowych oraz ilościowych o stanie badanych gospodarstw, planowanych inwestycjach,
barierach rozwoju oraz przyszłości ich dalszego funkcjonowania. Materiały do niniejszej publikacji pochodziły z literatury przedmiotu, dostępnych źródeł internetowych
oraz Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich Estonii.

Charakterystyka Estonii
Estonia to kraj przemysłowo-rolniczy o powierzchni 45 226 km2, liczba ludności
wynosi 1,34 mln, z czego 0,5 mln żyje w stolicy Estonii – Tallinnie. Do 1991 r. państwo
to wchodziło w skład nadbałtyckiego regionu ekonomicznego ZSRR i było silnie
uzależnione od importu surowców i paliw. Reforma systemu gospodarczego została
zapoczątkowana przed uzyskaniem niepodległości. Estonia jako pierwsze z państw
powstałych po rozpadzie ZSRR opuściła w 1992 r. strefę rublową. Do ogólnoświatowego kryzysu z 2007 r.. średnioroczny wzrost PKB w tym kraju wynosił 9–12% (obecnie waha się w granicach 2–4%). W 2012 r. PKB Estonii wyniosło 21,8 mld USD (PKB
na mieszkańca 16 561 USD) przy bezrobociu sięgającym 10,2% oraz inflacji 4,2%.
Gospodarka Estonii składa się w 69% z usług, 28% z przemysłu oraz w 4% z rolnictwa.
Użytki rolne zajmują ok. 37% powierzchni kraju (http://euro-dane.com.pl/estonia).
W 2015 r. estońskie gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka znalazły się
w trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzenie przez Rosję embarga na produkty
mleczne sprawiło, że ich cena spadła z 310 do 260 EUR za tonę. Duży odsetek estońskich gospodarstw rolnych nakierunkowanych na produkcję mleka rozważa zmniejszenie stada bydła mlecznego w celu redukcji produkcji. Powyższa sytuacja ekonomiczna
doprowadziła do zamrożenia wszelkich planów inwestycyjnych właścicieli omawianych podmiotów. Przeszło 50% farm mlecznych ma zamiar pozbyć się 5 tys. krów, co
stanowi 10% pogłowia ogółem (eurostat-pressoffice@ec.europa.eu). Gospodarstwa
ekologiczne przetwarzające mleko we własnym zakresie znacznie lepiej radzą sobie
w powyższej sytuacji. Rynek ekologicznych produktów mlecznych tylko w niewielkim
stopniu odczuwa spadek cen na wytwarzane produkty.
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Rolnictwo Estonii
Liczba osób zawodowo czynnych zamieszkujących tereny wiejskie Estonii w latach
2008–2014 kształtowała się średnio na poziomie 202,9 tys. W ostatnim roku analizy,
tj. 2014 r., zanotowano zmniejszenie liczby osób zawodowo czynnych o 2,8 tys.,
natomiast w 2009 r. – znaczne zmniejszenie liczby osób zatrudnionych na obszarach
wiejskich. Spadek ten wyniósł 18,2 tys., co przyczyniło się do wzrostu liczby bezrobotnych na terenach wiejskich o 8,4 p.p. do poziomu 14,3%. W kolejnych latach zaobserwowano wzrost liczby osób zatrudnionych, co wpłynęło pozytywnie na zmniejszenie
liczby osób pozostających bez pracy na terenach wiejskich do 6,9% w 2014 r. (tab. 1.).
Tabela 1. Zatrudnienie na obszarach wiejskich Estonii w latach 2008–2014 (tys.)
Table 1. Employment in rural areas of Estonia in the years 2008-2014 (thous.)
Wyszczególnienie
Item

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Siła robocza
Workforce

205,4

200,8

201,8

208,6

200,6

200,3

202,6

Zatrudnieni
Employed

193,9

175,7

171,2

185,2

182,7

186,9

189,6

Bezrobotni
Unemployed

11,5

25,1

30,6

23,4

17,9

13,4

13

Źródło: Food agriculture rural life fisheries in facts 2015
Source: Food agriculture rural life fisheries in facts 2015

Wzrost bezrobocia w 2009 i 2010 r. do poziomu dwucyfrowego spowodowany był
ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, który wpłynął negatywnie na sytuację
gospodarczą większości państw europejskich (Adamczyk, 2012, s. 24–26).
Powierzchnia użytków rolnych w Estonii kształtowała się na poziomie 938,5 tys. ha.
W 2014 r. odnotowano wzrost ogólnej powierzchni użytków rolnych o 51,2 tys. ha, tj.
5,6%, w stosunku do roku bazowego. Największy udział w strukturze ogółem użytków
rolnych zajmowały grunty orne, gdzie średnia dla całego badanego okresu wynosiła,
617,6 tys. ha, tj. 65,8%. Trwałe użytki zielone stanowiły 20,8% w ogólnej strukturze
użytków rolnych. Wzrost omawianej powierzchni trwałych użytków zielonych wyniósł
jedynie 2,9 tys. ha, tj. 1,34%. Powierzchnia sadów ulegała systematycznemu zmniejszaniu do poziomu 6,3 tys. ha w 2014 r., tj. 24,4% (tab. 2). W badanym okresie odnotowano wzrost powierzchni upraw ekologicznych. W 2008 r. udział powierzchni upraw
ekologicznych w stosunku do upraw ogółem w kraju wyniósł 9,5%, a w 2014 r. wzrósł
on o 6,8 p.p. do poziomu 16,4% (tab. 2).
Największy udział w ogólnej strukturze gospodarstw rolnych sklasyfikowanych
według powierzchni użytków rolnych w 2013 r. zajmowały podmioty, których areał
użytków rolnych mieścił się w przedziale od 100 do 500 ha (co stanowi 32,0%).
Gospodarstw najmniejszych, które według przedstawionej klasyfikacji posiadają poniżej 10 ha użytków rolnych, jest zaledwie 5,0% (ryc. 2).
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Tabela 2. Wykorzystanie gruntów rolnych w latach 2008–2014 (ha)
Table 2. Use of agricultural land in the years 2008–2014 (ha)
Wyszczególnienie
Item

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Łączna powierzchnia
użytków rolnych
The total agricultural area

914
729

906
458

931
776

948
826

945
992

955
916

965
907

Grunty orne
Arable land

599
349

597
791

596
413

645
067

632
399

620
399

632
100

Trwałe użytki zielone
Permanent grassland

215
704

196
549

195
381

187
262

162
812

191
529

218
605

Sady
Orchards

8 285

7 941

8 108

7 057

6 995

6 808

6 266

Pozostałe
Others

91
391

104
177

131
874

109
440

143
786

137
096

108
421

144
100

153
400

158
100

Powierzchnia upraw ekologicznych
Organic farming area
Ogółem
Total

87
300

102
800

121
800

134
100

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=aact_eaa01
Source: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=aact_eaa01

Ryc. 2. Struktura gospodarstw rolnych wg powierzchni w 2013 r.
Fig. 2. The structure of agricultural holdings by area in 2013
Źródło: Food agriculture rural life fisheries in facts 2015
Source: Food agriculture rural life fisheries in facts 2015
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Przeszło 73,% gospodarstw w Estonii posiadało powyżej 100 ha użytków rolnych.
Powyższa struktura gospodarstw rolnych sklasyfikowanych według powierzchni
użytków rolnych jest efektem wprowadzenia w okresie międzywojennym radykalnej
reformy rolnej (kolektywizacji). W 1992 r. na bazie 360 gospodarstw kolektywnych
powstało 11,7 tys. podmiotów prywatnych oraz 700 przedsiębiorstw rolnych w formie
spółek prawa handlowego (Zadura, 2005, s. 22–23) (ryc. 2).
W strukturze upraw ekologicznych w 2014 r. dominowały trwałe użytki zielone
(TUZ). Kolejnymi grupami upraw ekologicznych, które stanowiły istotny udział w ich
strukturze ogółem, były łąki na gruntach ornych – 18,0% oraz uprawy zbożowe –
19,0%. Rośliny przemysłowe, strączkowe, owoce oraz inne to zaledwie 8,0% w ogólnej
strukturze upraw ekologicznych (ryc. 3).

Ryc. 3. Struktura upraw ekologicznych w 2014 r.
Fig. 3. Structure of organic farming in 2014.
Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=aact_eaa01
Source: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=aact_eaa01

W 2014 r. przeszło 74,0% upraw w strukturze ogółem stanowiła produkcja pasz
objętościowych dla inwentarza żywego.
Ogólna ilość wytwarzanych produktów ekologicznych w latach 2008–2014 wzrosła ponad 4-krotnie z 614,2 ton do 2502,1 ton. Natomiast w przypadku mleka surowego w 2010 r. odnotowano znaczne zmniejszenie jego produkcji, które wynosiło
41,3%. Powyższa sytuacja miała związek z wystąpieniem ogólnoświatowego kryzysu
gospodarczego oraz wprowadzeniem zakazu importu wybranych grup towarów
i surowców rolno-spożywczych z krajów, które nałożyły uprzednio sankcje ekonomiczne na rosyjskie osoby fizyczne oraz prawne (http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-08-20/rosyjskie-embargo-uderza-w-rosje). Od 2011 r. odnotowano
systematyczny wzrost ilości produkowanego mleka ekologicznego o 58,3 ton do
poziomu 203,3 ton w 2014 r. Zmiana ta była spowodowana m.in. zniesieniem wcze-
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śniej nałożonego embarga (http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-08-20/
rosyjskie-embargo-uderza-w-rosje).
Największą dynamikę wytwarzania towarów ekologicznych odnotowano w zakresie produkcji mięsa oraz produktów mięsnych, gdzie zaobserwowano ponad 20-krotny
wzrost ilości wytwarzanych produktów. Dodatkowo od 2013 r. nastąpił gwałtowny
wzrost produkcji oleju ekologicznego oraz ryb (tab. 3).
Tabela 3. Produkcja ekologiczna towarów rolno-spożywczych w latach 2008–2014 (tony)
Table 3. Organic production of agri-food products in 2008–2014 (tons)
Wyszczególnienie
Item

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mleko surowe
Raw milk

245,9

220,6

145

151,8

149,4

156,5

203,3

Mięso, produkty mięsne
Meat, meat products

23,3

53,3

177

102,7

171,7

168,0

554,8

Zboża
Cereals

279,5

660,8

370

617

702,4

678,6

919,4

Pieczywo i wyroby mączne
Bread and farinaceous
products

62

70,4

96

114,3

112,1

144,2

155,8

Zioła i przyprawy
Herbs and spices

3,5

4,4

3,2

5,4

3,1

3,7

4,0

Olej
Oil

–

–

2,3

6,9

8,0

72,7

341,7

Produkty rybne
Fishery products

–

–

–

11,3

30,9

156,1

260,1

Inne produkty
(miód, kwiaty, kawa itp.)
Other products
(honey, flowers, coffee etc.)

–

–

0,3

6,0

42,0

45,3

63,4

Źródło: Food agriculture rural life fisheries in facts 2015
Source: Food agriculture rural life fisheries in facts 2015

Gospodarstwo „SaidaFarm”
Jest to pierwsze ekologiczne gospodarstwo w Estonii, założone przez Juhana Särgava
w 1992 r., na bazie byłego gospodarstwa państwowego. Początkowo jego powierzchnia
wynosiła 6 tys. ha użytków rolnych, w chwili obecnej właściciel gospodaruje na przeszło 1 tys. ha użytków rolnych. Warto dodać, że gospodarstwo to pełni również rolę
gospodarstwa pokazowego.
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Ryc. 4. Logo gospodarstwa ekologicznego „SaidaFarm”
Fig. 4. The logo organic farm “Saida Farm”
Źródło: http://www.saidafarm.ee/
Source: http://www.saidafarm.ee/

O randze gospodarstwa świadczyć może otrzymana w 2013 r. nagroda za zajęcie
I miejsca w konkursie „Najlepsze gospodarstwo Estonii”. Nagroda wyniosła 10 tys.
EUR. Dla przeciętnego obywatela Estonii przyznana kwota wydawać się może wysoka,
jednak jak podkreśla Juhan Sargava: „Zarządzanie tak dużym gospodarstwem,
a w obecnych czasach raczej przedsiębiorstwem, wiąże się z ponoszeniem kosztów
działalności liczonych w mln EUR”. Siedziba gospodarstwa znajduje się ok. 4 km od
miejscowości Lahetu w Estonii, 60 km na południe od stolicy.
Zmniejszenie powierzchni gospodarstwa o 5 tys. ha użytków rolnych wiązało się
z przejściem wyłącznie na produkcję ekologiczną. W gospodarstwie utrzymywane jest
200 szt. krów mlecznych, a obecna powierzchnia upraw w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na paszę dla tych zwierząt. Obsada krów w stosunku do powierzchni użytków
rolnych oraz prowadzonej produkcji jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
logistycznym i zapotrzebowania. Struktura gruntów pod względem własności kształtuje się następująco:
– 500 ha własność prywatna Juhana Särgava (część użytków rolnych zastawiona pod
kredyt hipoteczny),
– 200 ha użytkowane w formie dzierżawy od osób prywatnych,
– 300 ha dzierżawa ze skarbu państwa.
Wydajność mleczna krów wynosi niespełna 2,5 tys. l szt./rok. Jak podkreśla właściciel
gospodarstwa: „Nie chodzi o uzyskanie wysokiej wydajności mlecznej, a przede wszystkim o jakość uzyskiwanego mleka, które następnie poddane jest przetworzeniu”. Dlatego
też krowy karmione są wyłącznie paszami wyprodukowanymi w gospodarstwie.
Gospodarstwo nie prowadzi sprzedaży wyprodukowanych pasz ilościowych oraz
objętościowych. Połowę areału stanowią trwałe użytki zielone (TUZ), na których produ-
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kuje się siano i sianokiszonkę. Na pozostałej powierzchni gospodarstwa uprawiane
są zamiennie pszenica, żyto i jęczmień. Obecnie posiadane grunty są rozproszone
w promieniu wielu kilometrów od budynków gospodarczych.
Miesięczny koszt dzierżawy 1 ha użytków rolnych wynosi 25 EUR, zaś cena zakupu
1 ha użytków rolnych w pobliżu farmy to 3 tys. EUR. Podane kwoty są kilkukrotnie
mniejsze niż w Polsce (koszt dzierżawy 1 ha użytków rolnych w województwie mazowieckim kształtuje się na poziomie 1 tys. zł, natomiast koszt kupna 1 ha użytków
rolnych wynosi ok. 100 tys. zł) (http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/ekonomika/
ponad-tysiac-zlotych-za-dzierzawe-ziemi-rolnej/). Jednakże wartość ponoszonego
czynszu dzierżawnego oraz cena sprzedaży 1 ha użytków rolnych silnie uzależnione
są od regionu kraju oraz od odległości od większych miast.
Od 2014 r. dopłaty bezpośrednie finansowane są wyłącznie ze środków unijnych.
Wartość powyższych dopłat w 2015 r. wyniosła 115 EUR do 1 ha użytków rolnych. Kwota
ta była wyższa o 25 EUR w przypadku ekologicznych trwałych użytków zielonych.

Ryc. 5. Dopłaty bezpośrednie wypłacane użytkownikom gospodarstw rolnych Estonii w latach 2008–2015 (mln EUR)
Fig. 5. Direct payments paid to users of farms in Estonia in 2008–2015 (EUR million)
Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=aact_eaa01
Source: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=aact_eaa01

Do 2013 r. dopłaty bezpośrednie otrzymywane przez rolników finansowane były
również z budżetu krajowego Estonii, średnio w kwocie 34,7 mln EUR. Po zaprzestaniu finansowania dopłat z tego źródła ich wartość w 2014 r. zmalała o 29,7 mln EUR
w stosunku do roku poprzedniego (ryc. 5).
W „SaidaFarm” całość uzyskiwanego mleka (ok. 50 tys./rok) przetwarzana jest
wewnątrz gospodarstwa, które posiada własne pomieszczenia produkcyjne wraz
z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i zatrudnia 40 osób. Gospodarstwo oferuje
szeroki wachlarz ekologicznych produktów mlecznych, które można nabyć niemal
w każdym estońskim markecie. Wytwarzane produkty to m.in. różnego rodzaju sery,
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serki, jogurty, których ceny kształtują się w granicach 1,0–2,0 EUR za jogurty i serki
oraz ok. 7 EUR za 1 kg sera. Gospodarstwo dostarcza swoje wyroby do ok. 160 odbiorców w kraju oraz na rynki zagraniczne, w tym do Rosji oraz Finlandii.
W skład majątku trwałego gospodarstwa wchodzą budynki z lat 60. i 70., maszyny
produkcyjne oraz maszyny rolnicze. Jedyne inwestycje, które zostały poczynione
w gospodarstwie, to zakup ciągników rolniczych o mocy 140 KM i 160 KM marki Class,
kombajnu zbożowego Class Lexion oraz aut dostawczych. Właściciel gospodarstwa
w perspektywie kilku kolejnych lat nie planuje przeprowadzenia znacznych inwestycji
mających na celu modernizację gospodarstwa.

Ryc. 6. Przykładowe produkty wytwarzane w gospodarstwie „SaidaFarm”
Fig. 6. Examples of products produced on the farm “Saida Farm”
Źródło: Archiwum prywatne
Source: Private archive

Każdego roku gospodarstwo odwiedzają zarówno mieszkańcy kraju, jak i zagraniczni turyści. Mają oni możliwość zakupu wyrobów ekologicznych bezpośrednio od
producenta po uprzednim (ok. 2-godzinnym) zapoznaniu się z cyklem produkcyjnym.

Gospodarstwo „Esko Talu Farm”
Rodzinne gospodarstwo rolne „Esko Talu Farm” zajmuje się uprawą zbóż oraz produkcją wyrobów mlecznych. Jego początki sięgają 1872 r. Siedziba gospodarstwa znajduje
się w małej miejscowości Kajamaa Kula, 15 km od Tallina. Farma posiada status gospodarstwa konwencjonalnego, jednak jego właściciele od kilku lat prowadzą wyłącznie ekologiczną uprawę zbóż oraz hodowlę zwierząt. Właścicielka farmy uważa, że:
„załatwienie wszystkich formalności dotyczących uzyskania certyfikatu gospodarstwa
ekologicznego jest w jej przypadku zbyt czasochłonne oraz zbędne”.
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Ryc. 7. Logo gospodarstwa rolnego „Esko Tallu Farm”
Fig. 7. Logo holding “Esko Tally Farm”
Źródło: http://www.eskotalu.ee/
Source: http://www.eskotalu.ee/

Obecnie gospodarstwo posiada 50 ha własnych użytków rolnych oraz 30 ha dzierżaw
od okolicznych mieszkańców. W latach 90. ówczesna władza przekazała właścicielom
gospodarstwa darowiznę w postaci 40 ha użytków rolnych. Na farmie utrzymywanych
jest ok. 80 szt. krów mlecznych oraz tyle samo bydła mięsnego. Większość wytwarzanego mleka jest przetwarzana na miejscu, a oferowana gama produktów mlecznych
jest szeroka. Raz w tygodniu mieszkańcy oraz turyści mogą kupić mleko bezpośrednio
w gospodarstwie (jego cena jest wyższa o 1/3 od cen w mleczarni).
W ostatnich latach w gospodarstwie przeprowadzono znaczne inwestycje mające
na celu dostosowanie posiadanych budynków gospodarczych do panujących norm.
Mleko bezpośrednio po udoju transportowane jest systemem rur do budynku, w którym
odbywa się jego przerób, co znacznie usprawnia proces produkcji. W gospodarstwie
zatrudnionych jest 5 osób, które zajmują się produkcją przetworów mlecznych oraz
opieką nad stadem.
Obecnie produkowane wyroby dostarczane są jedynie na rynek krajowy, jednak
właścicielka gospodarstwa planuje w przyszłości wejście na rynki zagraniczne, tj.
Finlandii oraz Rosji. Omawiane gospodarstwo posiada szerszą gamę produkowanych wyrobów mlecznych w porównaniu z „SaidaFarm”. Dużym zainteresowaniem
cieszą się niedawno wprowadzone do oferty lody według „starej, domowej receptury”,
których niepowtarzalny smak bez wątpienia może konkurować na rynku. Produkty
dostarczane są do odbiorców dwa razy w tygodniu. Produkcja opiera się wyłącznie
na bieżących zamówieniach, co gwarantuje klientom najwyższą jakość oraz świeżość
zakupionego towaru.
Gospodarstwo „Esko Tallu Farm” ma doskonałą reklamę, ponieważ na terenie posesji kręcony jest serial, który cieszy się w Estonii największą oglądalnością. Właścicielka
w zamian za udostępnienie gospodarstwa lokuje w serialu swoje produkty.
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Ryc. 8. Przykładowe produkty „Esko Tallu Farm”
Fig. 8. Examples of products “Esko Tally Farm”
Źródło: http://www.eskotalu.ee/
Source: http://www.eskotalu.ee/

Podsumowanie
Wprowadzenie produkcji ekologicznej w gospodarstwie Juhana Särgava na tak dużą
skalę wiązało się z dużym ryzykiem co do jej opłacalności, a tym samym dalszego
funkcjonowania opisanego podmiotu. Jednak podjęty trud dał pozytywne przełożenie
w postaci uznania omawianego podmiotu jako „gospodarstwa pokazowego Estonii”.
Analizując wielkość produkcji, poziom zatrudnienia oraz sieć odbiorców, można
uznać, że pozycja gospodarstwa nie jest zagrożona. Jednak w ocenie długookresowej możliwa jest stagnacja produkcji, a nawet powolny upadek. Bez wprowadzenia
niezbędnych inwestycji odtworzeniowych oraz działań dostosowawczych do zmieniających się oraz coraz bardziej rygorystycznych norm produkcji, mogą pojawić się
poważne ograniczenia trwania i rozwoju.
Gospodarstwo „Esko Tallu Farm”, mimo braku certyfikacji oraz znacznie mniejszej skali produkcji w stosunku do „SaidaFarm”, należy uznać za bardziej rozwojowe.
Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń produkcyjnych gospodarstwa „Esko
Tallu Farm” pozytywnie wpływa na jego możliwości produkcyjne, rozwojowe, jakość
oferowanych wyrobów, a także wizerunek firmy. Natomiast w przypadku gospodarstwa
„SaidaFarm” o większym potencjale ekonomicznym, trudno dopatrzeć się znaczących
inwestycji, które pozytywnie wpłynęłyby na ogólne warunki sanitarne produkcji,
a także utrzymanie obecnej zdolności produkcyjnej.
Postęp cywilizacyjny, normy i ograniczenia, a przede wszystkim wolny rynek
wymusza na właścicielach gospodarstw oraz przedsiębiorstwach ciągły rozwój, a co
za tym idzie wprowadzanie nowych, często kosztownych technologii produkcji, bez
których sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w przyszłości stanie pod znakiem
zapytania. Osiągnięcie silnej pozycji danej marki na rynku nie daje gwarancji uczestnictwa w nim na satysfakcjonującym poziomie w przyszłości.
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Traditional and new women’s roles in rural areas
Tradycyjne i nowe role kobiet na obszarach wiejskich
Joanna Rorat, Anna Szeląg-Sikora
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zofia Gródek-Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Abstract. Entering Poland to European Union which resulted in accepting The Common
Agricultural Policy caused a variety of changes in polish villages and countries. Previous
problems of rural areas like fragmentation and low efficiency of farms, bad financial situation of inhabitants, high rate of unemployment, relatively low educational level and
lack of professional practice in non-agricultural occupations caused by lack of workplaces
outside of agriculture – were visible and highlighted to a greater extend. Also traditional
understanding of women’s role as mothers and wives making ancillary works in agricultural farms has changed. Picture of modern country woman shows two opposing tendencies. On one hand it is fulfilling by women the traditional roles and patterns of behaviour
resulting from traditional model, on the other hand new roles connected with awakened
educational and working aspirations and non-agricultural activity. Realization of expectations connected with traditional and new duties of country women carries a number
of difficulties, but will be possible with institutional support and common acceptance of
new roles of women in system of values or rural communities.
Keywords: rural women • social roles • job activity • rural areas
Streszczenie. Wejście Polski do Unii Europejskiej, owocujące przyjęciem Wspólnej Polityki
Rolnej, zapoczątkowało na polskiej wsi szereg zmian. Dotychczasowe problemy obszarów
wiejskich, takie jak rozdrobnienie i niska efektywność gospodarstw, zła sytuacja materialna mieszkańców wsi, wysoki poziom bezrobocia, stosunkowo niski poziom wykształcenia
i brak praktyki zawodowej w profesjach pozarolniczych uwarunkowany brakiem miejsc
pracy poza rolnictwem, uwydatniły się jeszcze bardziej. Również tradycyjne pojmowanie
roli kobiet jako żon i matek wykonujących prace pomocnicze w gospodarstwach rolnych
uległo zmianie. Obraz współczesnej kobiety wiejskiej przedstawia dwie przeciwstawne
tendencje. Z jednej strony jest to pełnienie przez kobiety tradycyjnych ról i wzorów zachowań wynikających z tradycyjnego modelu, z drugiej zaś nowych ról związanych z rozbuCoresponding author: Mgr inż. Joanna Rorat, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków; e-mail: joannarorat@o2.pl
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dzonymi aspiracjami edukacyjnymi, zawodowymi i aktywnością pozarolniczą. Realizacja
oczekiwań związanych z tradycyjnymi i nowymi obowiązkami kobiet wiejskich niesie szereg trudności, będzie jednak możliwa przy wsparciu instytucjonalnym oraz powszechnym
akceptowaniu nowych ról kobiet w systemie wartości społeczności wiejskich.
Słowa kluczowe: kobiety wiejskie • role społeczne • aktywność zawodowa • obszary
wiejskie

Introduction
Since the Polish accession to the European Union and the ongoing socio-economic
transformations, the problems of women have also gained greater importance. The
interest in rural women is associated with a new concept of rural development, referred to as sustainable and multi-functional development of rural areas. According to
this model, in addition to the traditional agricultural function, the village is to perform
other important functions, such as the economic, recreational and socio-cultural
functions. This is closely connected with the development of the service sector and
the necessity of the social and professional activation of women in rural areas. This
activation should consist in combining the family and occupational roles and in
participation in social and political lives of local communities (Krzyszkowski, 2008).
Social and professional situation of rural women is inconsistent and full of contrasts.
On one hand they are active, resourceful, they strive to acquire knowledge, education, and are more active than men. On the other hand, they are passive and do not
show a willingness to work, and their historically established roles limit the arrival
of change. Therefore it is difficult to determine the actual participation of women in
contemporary transformations in Polish villages (Michalska, 2013).
The recent socio-economic transformations in our country have changed the
structure of the primary roles assigned to rural women. As a result of accelerated
industrialization of the Polish agriculture we have seen partial or total withdrawal
of men from non-agricultural jobs. This translated, among others, to a change in the
traditional role of women in the family, equated so far mainly with raising children
and running a household.
The formation of the family role of women is affected by many factors, such as
structural and institutional family models, the legal situation of women, the system
of social benefits for the family and maternity protection or activities of women’s
organizations which help to reconcile the family and occupational functions. A factor
which significantly determines the position of women in the family is professional
work, which, however, does not have a uniform importance and place in the hierarchy
of the priority values. Women’s professional work has aroused diverse opinions and
points to:
– striving for the full professional activation of women,
– the desire to inhibit the rate of professional activation of women, arising from the
conviction of the primacy of the family role of women. This view stems from the
belief that only economic compulsion drives women to work (Wachowiak, 1999).
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The goal of this article is to present the role of contemporary rural women, which is
the result of two equally functioning attitudes: the traditional one, which emphasizes
the need for the fulfilment of significant involvement in the performance of family,
domestic, economic, educational and protective responsibilities and the new one,
which shows the new opportunities for development, gaining knowledge and education, development of professional activity and own entrepreneurship. The characteristics of the problem are based on the analysis of the subject and results of studies into
the situation of women in rural areas.

Material and methods
This paper reviews the available literature, and also is based on data derived from the
Central Statistical Office, the study report entitled “The situation of women in agriculture and rural areas. Specific aspects, standards, parities and expectations”, “Rural
Poland 2014” Rural development report. There are a number of studies and reports on
the role of rural women therefore in the work of an attempt to present the traditional
and the new role of women over the years. The work is a review based on the available
literature. The results of the analysis are presented in narrative form.

Results
Rural areas in Poland account for 93.2% of the country area. According to the Central
Statistical Office (GUS, 2015), in 2014 the Polish population was 38.5 million, of
which 15.3 million people lived in rural areas, which accounted for 39.7% of the total
population of the country. About 7.7 million women lived in villages. The share of
rural women in the total number of women in Poland was 38.5%. Compared to cities,
rural areas were characterized by a lower feminization coefficient – 101 women per
100 men (this parameter in the cities was 111, and 107 for the whole country), which
gives Poland 11th place in Europe, between Great Britain and Italy. Currently it can be
said that this is a fairly typical situation in the Polish countryside, which has visibly
began to grapple with the problem of the emigration of women. The reason for this
is primarily education and seeking employment outside the agricultural sector. In
some rural areas of the country, men, traditionally stronger connected to the land,
have begun to predominate in terms of numbers. The CSO (2015) data show that
in 2014 there were 1,413,028 farms, which employed more than 2.3 million people,
and every fifth household was ran by a woman. This percentage, however, decreases
with the increase of the area group. Relatively few women manage farms with an
area exceeding 15 hectares. The highest percentage of women running farms could be
found in the 1–5 ha group.
As the authors stress (Michalska, 2013; Sikora, 2014; Sawicka and Skwara, 2015)
the Polish village has always been a place where women exercised traditional social
roles related to home, family and farm. The traditional perception of women in the
rural community clearly defined her place in the community, formulated expectations
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and gave clear guidance on the tasks, responsibilities and privileges. The woman of
peasant origin, was prepared, in a special way, for the roles she had to perform in
the future. These roles were mainly associated with work on the farm, but also the
duties the woman had to perform as a housekeeper, running the home, caring for the
elderly, upbringing the children, and maintaining family and social ties (Michalska,
2013). There were very few professional, scientific or social models in fields other than
the family field. Women performing in these areas came mostly from the outside, they
were not part of the peasant community. In contrast, women who tried to move away
from the performance of the traditional roles and assume other social and professional
roles often had to leave the village (Sikora, 2014). Only few female inhabitants of villages were the exceptions manifesting the determination, stubbornness and perseverance, and who performed roles other than those related to home and supporting work
on the farm (Michalska, 2013). It is very difficult to make a distinction between work
and family in agriculture. Women on farms are involved in almost all types of production, both production destined for the market as well as for self-consumption, all year
round, not just during periods of particularly intensive work. In a rural family, virtually
all housework rests on the shoulders of the woman (Wachowiak, 1999). The traditional
division of roles attributes permanent, routine and repetitive tasks to rural women.
Such a method of separation of functions and reduction of the activity of women only
to the family realm has led to the absence of women from the public sphere. This was
justified by the biological difference of sexes and the functional division of social roles
based on it, related to, inter alia, reproduction, but also the limitations resulting from
the nature of the work of the farmer, from whom physical strength and resistance was
required (Michalska, 2013). In the post-war period, and before the social and political transformation, Polish women did not fight to change their position and place in
society while there were waves of feminism and women gaining new civil rights in
Western Europe (Michalska, 2013). The legacy of socialism was the “gender equality
policy” implemented by the socialist state, which consisted in adding professional
work to the traditional domestic duties of women. At that time, work of women in the
male professions was promoted.
In the transition period, the entire baggage of responsibilities in the sphere of
education, family, social, and even production rested on the shoulders of women. New
factors that modified the existing system of family roles between men and women
did not reduce the existing tasks assigned to women only. Although women were
increasingly more often allowed to have a say in production decisions, the caring and
upbringing roles were attributed to the woman. The process of democratization of life
in a rural family has so far remained less advanced than in the urban family. Besides, as
the man is looking for a non-agricultural job, functions of women are being expanded
with new responsibilities. The current way of understanding life and work in the countryside left little leeway for women to develop their own personality, self-education,
or pursue other values, inter alia, in matters of culture, leisure and recreation. Any
attempts to break away from the existing regimen of work were reluctantly received by
the rural community (Wachowiak, 1999).
For the last twenty years the acceptance of women reconciling family and professional roles has increased very clearly. At the end of the socialism period (1979) still
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over 53% of women entering adult life saw themselves mainly in the traditional roles
of wives and mothers. In subsequent years, the percentage of women who saw themselves in this way significantly decreased and amounted to: in 1989 – 45.8%, in 1998
– 31.1%, in 2003 – 27.6%. Most women entering adult life saw themselves in double
roles, reconciling their professional career with domestic responsibilities. Professional
roles became the priority for few women; their percentage in subsequent years fluctuated, but did not exceed 7%. Roles of wives and mothers are often the life-long task for
rural women with lower education (Titkow and Duch-Krzystoszek, 2009).
Polish accession to the European Union in 2004 brought revolutionary changes
to agriculture, which resulted from application of the Common Agricultural Policy
to the sector. Socio-economic transformations have changed the structure of the
primary roles assigned to rural women. As a result of accelerated industrialization
in the Polish agriculture we have seen partial or even total withdrawal of men to
non-agricultural jobs. This translated, among others, to a change in the traditional
role of women in the family, equated so far mainly with raising children and running
a household. A contemporary rural woman often combines elements of tradition and
modernity. The structure of rural families has been changing. Rural families are not as
numerous as years ago, and the exercise of parental duties has changed its qualitative
reach. The approach of a contemporary woman to children forced new tasks. Parents,
but primarily women, invest in the education of their children, providing them better
conditions for education and personal development, organizing leisure activities
outside their home. Professional activity of rural women is very high. They combine
running the households with the agricultural skills, and agricultural roles interweave with production roles, which places a great burden on a woman. Many of them
combine work for their own household with other forms of activities, which on one
hand translates into an improvement of the economic situation of the family, and on
the other hand is an expression of the search for their own identity. For many women,
financial independence and self-esteem is more important than income. However, the
career development of women is largely dependent on the role of a wife and a mother
attributed to them. Family is the fundamental determinant of developmental changes
in women. Professional activity forces the married women with offspring to perform
a double and even a triple role, which sometimes leads to conflicts of interest. In
rural communities, where the traditional perception of the functions performed by
women still dominates, a woman who is professionally successful is often seen by the
environment as a bad mother, who is not sufficiently involved in the affairs of her
family. This often puts a woman in front of a choice: work or family. However, next
to the negative effects of the dual role of women, one can also see positive aspects,
i.e. the more comprehensive development of personality, mature motherhood and
partnership, as well as increased self-esteem and self-acceptance. Rural women are
increasingly seeking to work outside the agricultural sector, to set up their own businesses or public benefit organizations, as well as to modernize their farms. They want
to fulfil themselves through further training in business management and human
resource management.
They are an important target group for measures aimed at the development of
non-agricultural activities in rural areas. With money from the European Union we
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have seen a very dynamic development of the communities of rural women. As the
study report “The situation of women in agriculture and rural areas. Specific aspects,
standards, parities and expectations” demonstrates, economic activity of women is
higher in urban areas than in rural areas in the European Union, data refer to 2010.
The greatest differences between activity of urban and rural women can be seen in
Bulgaria, Slovakia and Lithuania. The highest ratio of rural women activity was recorded in Sweden (68.7%), with the lowest in Italy (45.4%). In this aspect Poland ranked
12, with the ratio of 51.5%.
The situation of women in the labour market is determined by many factors.
They are required to have better education and higher qualifications than men who
apply for the same position. Quite often, qualifications and the level of education are
secondary, because employers during the preliminary interviews inquire about the
family status of candidate, and only later ask about her specific professional competencies (Krzyżanowska, 2014). The rural labour market provides women with much
fewer opportunities than the urban market; so to fulfil their roles women must make
greater effort and be more determined. Despite the fact that Polish law prohibits
discrimination based on sex, this phenomenon still exists on many levels – it is not
just about lower salaries, but also uneven promotion opportunities, fewer chances of
finding a job, and a greater risk of losing the job (Omyła-Rudzka, 2010). As the author
observes, opportunities for women in the labour market are also reduced by their
attachment to the traditional family model, which assumes greater involvement of
women in domestic work and which requires longer career breaks after the birth of
children. One could argue that women still have to try harder and prove their value.
Also for these reasons there has been an increase of educational aspirations among
rural women, to supplement their formal education, improve occupational skills and
deepen knowledge of foreign languages. The expectations of women regarding their
participation in the labour market are dedicated primarily the desire to reconcile
family, parental and professional responsibilities. Today’s women have completely
different aspirations than years ago, therefore the role of women is significantly
different from that of the past. The model of life has been changing – women are
not only mothers and housewives, as we can clearly see social and material advancement of women. In 2011 nearly 55% women graduated from secondary schools and
more than 15% graduated from universities. 9% of women aspire to graduate from
secondary schools and nearly 25% of respondents wish to graduate from universities
(Sytuacja kobiet…, 2012). More than 16% of respondents want to complete postgraduate studies. The surveyed women plan to achieve these goals over the next three
years. Achievement of aspirations and career and educational goals seems to be the
key aspect for rural women.

Summary
Traditional and new roles of women differ significantly from each other, but the core is
common. The new roles of rural women require activity and involvement that is different than before. Rural women not only continue to perform many tasks assigned to
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them in the traditional division of roles, but also try to respond to the new challenges
and social expectations. Despite more frequent professional work, non-agricultural
activities, social activities and activities performed in a variety of organizations and
associations, performance of the traditional role is still valid. The maternal and caring
role that is related to securing the needs of the family and housework, and sometimes
the auxiliary jobs on the farm, is an integral part of women’s lives. Female residents
of villages are active in areas where previously no one expected them to engage in, or
even roles that were assigned exclusively to men. They educate themselves, take paid
work and establish businesses. However, as it often turns out, as far as women in rural
areas are ready for such changes, the external environment is much slower and less
responsive to adapt to the new circumstances. If the new roles of women are widely
accepted in the system of values of rural communities and appropriate institutional
support is provided, expectations associated with traditional and new responsibilities
of rural women can be fulfilled, which will allow women to utilize their potential to
their full advantage.
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