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Streszczenie. Wolność gospodarcza i  wzrost gospodarczy są pojęciami nierozerwal-
nie związanymi z  gospodarką współczesnych państw. Przyjmując, że wolny rynek jest 
najlepszym mechanizmem regulacji gospodarki, należy założyć, że im większa wolność 
gospodarcza tym większy wzrost gospodarczy. W celu weryfikacji tej hipotezy w niniej-
szym opracowaniu wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana, Indeks Wolności 
Gospodarczej oraz PKB per capita, jako miernik wzrostu gospodarczego. Obiektem badań 
było 13 nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a  zakres czasowy obejmował 
lata 2010–2014. Teza, że kraje o większej wolności gospodarczej mają znacznie wyższe 
dochody została potwierdzona w 70% (dla 9 krajów). Analiza filarów wolności gospodar-
czej pozwoliła wskazać obszary, dla poszczególnych krajów, wymagające poprawy: prawa 
własności, walkę z korupcją, wolność fiskalną i wydatki rządowe. 

Słowa kluczowe: wolność gospodarcza • wzrost gospodarczy • Indeks Wolności Gospo- 
darczej

Summary. Economic freedom and economic growth are concepts that are inextricably 
linked with the economy of contemporary states. Based on the logic that the free mar-
ket is the best regulator of the economy one might go a step further and claim that the 
greater the economic freedom, the higher the economic growth. In order to verify this 
thesis Spearman correlation coefficient, Index of Economic Freedom, and GDP per capita 
(as a measure of economic growth) were used in the study. The scope of the research 
encompassed 13 new EU member states, and the time range covered the period from 
2010 to 2014. The thesis that countries with more economic freedom have considerably 
higher incomes has been confirmed in 70% (for 9 countries). The analysis of the “pillars” 
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of economic freedom enabled the authors to identify country-specific areas that require 
improvement, such as: property rights, anti-corruption measures, fiscal freedom and 
government spending.

Keywords: economic freedom • economic growth • index of economic freedom

Wstęp

Pojęcie wzajemnej relacji wolności gospodarczej oraz wzrostu gospodarczego to jedno 
z najbardziej interesujących zagadnień ekonomicznych. Wolność rozumiana jest jako 
swobodny wybór celów i środków działania, a zatem jako swoboda podejmowania dzia-
łalności gospodarczej, wolna od ingerencji państwa w jej autonomię w sposób, który 
zaprzeczałby istnieniu praw i wolności obywateli w gospodarce. Wolność gospodarczą 
najczęściej utożsamia się z  wolnym rynkiem. Oznacza to nieskrępowaną możliwość 
podejmowania aktywności na rynku przez przedsiębiorców, swobodę produkowania, 
wymiany oraz konsumowania dóbr i usług bez użycia przymusu lub przemocy, a także 
dążenie do zapewnia równych szans wszystkim przedsiębiorcom, którzy potrafią lepiej 
niż inni zaspokajać potrzeby konsumentów. 

Drugą kategorią ekonomiczną analizowaną w opracowaniu jest wzrost gospodar-
czy rozumiany jako powiększanie się zdolności danego społeczeństwa do produkcji 
dóbr i  usług zaspokajających ludzkie potrzeby. Wzrost gospodarczy opisuje zmiany 
ilościowe, stąd za najważniejszą miarę jego wzrostu przyjmowany jest produkt krajowy 
brutto przypadający na jednego mieszkańca (PKB per capita). 

Do opisu i  pomiaru podstawowych instytucji rynkowych, takich jak pieniądz, 
system prawny, prawa własności czy handel, proponuje się wskaźniki wolności 
gospodarczej. Przypisana każdemu państwu liczbowa ocena danego wskaźnika 
pozwala porównywać poziom wolności gospodarczej między różnymi krajami oraz 
śledzić przebieg zmian w czasie. Do najbardziej kompleksowych i znanych wskaźni-
ków należą:
1. Wolność gospodarcza na świecie (ang. Economic Freedom of the World – EFW) to 

wskaźnik autorstwa Fraser Institute i Cato Institute. Na podstawie tego wskaźnika, 
począwszy od roku 1970, tworzony jest ranking wolności gospodarczej na świecie. 
Wskaźnik ten opisany jest za pomocą 42 wskaźników ekonomicznych pogrupowa-
nych w 5 kategorii. Każdemu ze wskaźników przypisywana jest ocena od 0 do 10, 
gdzie 10 oznacza najszerszy obszar wolności.

2. Indeks wolności gospodarczej  (ang. Index of Economic Freedom – IEF) opracowa-
ny przez Heritage Foundation oraz Fraser Institute i  publikowany corocznie, od 
1995 r., wspólnie z „The Wall Street Journal”. W 2015 r. obejmował on 186 krajów 
na świecie. Indeks buduje się na podstawie analizy kilkudziesięciu wskaźników go-
spodarczych pogrupowanych w 10 kategorii (zbliżonych do tych używanych przez 
wskaźnik wolności gospodarczej na świecie). Pomiarom każdego wskaźnika przy-
pisywana jest ocena od 0 do 100, gdzie 100 oznacza największy obszar wolności. 
Średnia ocen ze wszystkich kategorii tworzy ogólną ocenę wolności gospodarczej 
w badanym kraju i wyznacza podstawę do sporządzenia rankingu. 
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Niższy wynik punktowy danego kraju oznacza większy zakres interwencji państwa 
w gospodarkę i mniejszą wolność gospodarczą. Stworzony na tej podstawie ranking 
państw od największej wolności do państw bez wolności gospodarczej dzielony jest na 
5 klas (Miller i Kim, 2017): 
– wolny (ang. free) 100–80; 
– w zasadzie wolny (ang. mostly free) 79,9–70; 
– umiarkowanie wolny (ang. moderately free) 69,9–60; 
– w zasadzie bez wolności (ang. mostly unfree) 59,9–50; 
– bez wolności (ang. repressed) 49,9–0. 

Żaden z tych wskaźników nie jest doskonały, jednakże stwarza możliwość porów-
nania zmian zachodzących w  poszczególnych krajach świata i  stanowi cenną wska-
zówkę dla inwestorów. Stąd między innymi celem opracowania była ocena stopnia 
wpływu na wzrost gospodarczy swobód gospodarczych oraz weryfikacja tezy, że kraje 
o  większej wolności gospodarczej mają znacznie wyższe dochody. Obiektem badań 
było 13 krajów, nowych członków Unii Europejskiej (UE13). Do analizy wykorzystano 
dwa wskaźniki: PKB per capita oraz Indeks Wolności Gospodarczej (IWG).

Materiał i metody 

W pracy zostały wykorzystane dane statystyczne Banku Światowego, Eurostatu oraz 
Heritage Fundation. Obiektem badań były kraje: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i  Węgry. Zakres 
badań obejmował lata 2010–2014.

Problemy badawcze rozpatrywano zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym.
Za podstawową miarę wzrostu gospodarczego kraju przyjęto produkt krajowy 

brutto na mieszkańca (PKB per capita). Na wstępie zbadano, jak wyglądała w latach 
2010–2014 relacja między wzrostem gospodarczym a  wolnością gospodarczą. Do 
pomiaru wolności gospodarczej wykorzystano Indeks Wolności Gospodarczej (IWG), 
w  którym każdemu państwu przyznawana jest punktacja według 50 niezależnych 
zmiennych podzielonych na 10 kategorii wpływających na wolność gospodarczą:
– polityka handlowa,
– obciążenia podatkowe,
– interwencje rządu w gospodarce,
– polityka monetarna,
– przepływ kapitału i inwestycje zagraniczne,
– bankowość i finanse,
– płace i ceny,
– prawa własności,
– regulacje prawne,
– aktywność czarnego rynku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_handlowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_pieni%C4%99%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_rynek
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Te kategorie zgrupowane są w czterech filarach wolności gospodarczej:
– stabilność rządu (wolność fiskalna, wydatki rządowe); 
– praworządność (prawa własności, wolność od korupcji);
– efektywność regulacyjna (swobody gospodarcze, swoboda pracy, wolność mone-

tarna); 
– otwartość rynku (wolność handlu, wolność inwestycyjna, wolność finansowa).

Stabilność rządu jest określeniem proponowanym przez autorkę. W  oryginale 
w  Raporcie używa się pojęcia Size of Government, które wskazuje, w  jakim stopniu 
w  kraju proces polityczny wpływa na alokację zasobów i  towarów oraz usług. Gdy 
zwiększają się wydatki rządowe w relacji do wydatków osób indywidualnych, gospo-
darstw domowych i  przedsiębiorstw, to rząd ogranicza proces decyzyjny prawa do 
osobistego wyboru i ogranicza wolność gospodarczą. Wskaźnikami stabilności rządu 
jest udział rządu w całkowitym zużyciu, transferów i dotacji jako udziału w PKB. Gdy 
wydatki rządu mają większy udział, to wybór polityczny zastępuje wybór osobisty. 
Podobnie, gdy rząd opodatkowuje niektórych ludzi, aby zapewnić transfer na innych, 
zmniejsza wolność jednostek do zachowania tego, co zarabiają.

Do oceny stopnia korelacji powyższych wskaźników (PKB per capita i IWG) wyko-
rzystano współczynnik korelacji rang Spearmana:

R
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⋅
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di = xi – yi

gdzie: 
 xi – ranga cechy X,
 yi – ranga cechy Y,
 di – różnica rang obu cech,
 n – liczba obserwacji.

Do budowy wskaźników syntetycznych zastosowano metodę unitaryzacji zerowa-
nej (Kukuła, 2000, s. 98–102), która łączy dwa etapy procedury badawczej: stymulację 
destymulant i  standaryzację zmiennych. Wybrane zmienne xij, wyrażone w  formie 
wskaźników w zależności od ich charakteru (sposobu oddziaływania na badane zjawi-
sko), sklasyfikowano do dwóch grup czynników:
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na podstawie zmiennych zij zostały obliczone wskaźniki syntetyczne qi, ich wartości 
średnie i odchylenia standardowe: 
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gdzie S oznacza liczbę obiektów, a r liczbę obserwacji.

Następnie pogrupowano obiekty (kraje) w  cztery klasy z  wykorzystaniem synte-
tycznej miary agregatowej (qi):

Grupa I / Group I przedział klasowy / class interval q q S qi ≥ + ( )

Grupa II / Group II przedział klasowy / class interval q q q S qi ∈ + ), ( )

Grupa III / Group III przedział klasowy / class interval q q S qi ∈ − )( ), q

Grupa IV / Group IV przedział klasowy / class interval q q S qi < − ( )

gdzie:
 S(q) – odchylenie standardowe od wartości średniej q,
 q  – średnia arytmetyczna q,
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W im wyższej grupie znajduje się kraj, tym osiągnął on wyższy poziom rozwoju 
w porównaniu ze średnią UE13. 

Stosowanie mierników syntetycznych uwzględniających wiele aspektów rozwoju 
stanowi alternatywne źródło informacji dla mierników cząstkowych. Wykorzystanie 
jedynie mierników cząstkowych może ograniczać ogólną ocenę rozwoju, z kolei mier-
niki syntetyczne stwarzają problemy z interpretacją wyników, jednakże pozwalają na 
grupowanie i ocenę zmian w klasyfikacji obiektu. 

Wyniki analiz

Wstępnych informacji dotyczących rozwoju gospodarczego dostarczają podstawowe 
statystyki. Średnia wartość PKB per capita w badanym okresie w krajach UE13 syste-
matycznie rosła z około 15,5 tys. USD w roku 2010 do 17,2 tys. USD w 2014. Korelacje 
między PKB per capita a IWG (istotne statystycznie) przedstawia tabela 1. 

W ciągu 4 lat wartość współczynnika korelacji Spearmana wzrosła o około 55%, co 
oznacza, że wraz ze wzrostem rankingu według wartości PKB per capita, rosła również 
pozycja w  rankingu według wartości Indeksu Wolności Gospodarczej. W  roku 2014 
nastąpił spadek korelacji. Jest to jedynie ogólna, wstępna ocena, a dla jej potwierdze-
nia w dalszej części opracowania przeprowadzono szczegółowe analizy zarówno PKB 
per capita, jak i IWG.
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Tabela 1. Zależność między wskaźnikami PKB per capita a IWG
Table 1. The relationship between indicators of GDP per capita and IEF

Współczynnik
korelacji rang Spearmana

Spearman’s rank correlation 
coefficient

Lata / Years Przyrost
2014–2010

Growth
2014–20102010 2011 2012 2013 2014

R(PKB/IWG) 0,4780 0,4918 0,6538 0,7418 0,3764 –0,1016

Źródło: Obliczenia własne
Source: Author’s study

Analizując poszczególne kraje, można zauważyć, że zwiększała się wartość 
minimalna PKB per capita w Bułgarii z około 6,7 tys. (w 2010 r.) o ponad 1 tys. USD 
(w 2014 r.).

W badanym okresie najwyższą wartość PKB per capita miał Cypr, ale ta wartość 
uległa zmniejszeniu o około 3,3 tys. USD. W efekcie, zróżnicowanie między osiąganym 
PKB per capita przez badane kraje znacznie zmniejszyło się z 23,7 tys. do 19,3 tys. USD 
(tab. 2).

Tabela 2. Statystyki PKB per capita w krajach UE13
Table 2. Statistics GDP per capita in the EU13 countries

Statystyki
Statistics

Lata / Years

2010 2011 2012 2013 2014

Średnia
Average 15 539 17 229 16 161 16 908 17 178

Minimum
Minimum 6 753 7 750 7 333 7 657 7 851

Maksimum
Maximum 30 439 31 837 28 868 27 911 27 194

Rozstęp
Interval 23 686 24 087 21 535 20 254 19 343

Źródło: Obliczenia własne
Source: Author’s study

Poziom dynamiki zmian PKB per capita w  przeciągu badanych 5 lat prezentuje 
tabela 3. Trzy kraje: Cypr, Czechy i Chorwacja odnotowały spadek, w tym największy 
na Cyprze, o ponad 3 tys. USD, a pozostałe 10 krajów – znaczny wzrost (największy 
Estonia o 5,5 tys. USD). Polska ze średnią poniżej przeciętnej w krajach UE13 o około 
2 tys. USD należy do krajów, w których PKB per capita w ciągu badanych 5 lat wzrosło 
o 1,7 tys. USD.
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Tabela 3. Zmiany PKB per capita w krajach UE13 w latach 2010–2014 (USD)
Table 3. Changes in GDP per capita in the EU13 countries in 2010–2014 (USD)

Kraje
Countries

Średnia geometryczna
Geometric average

Przyrost 2014–2010
Growth 2014–2010

Bułgaria 7 458 1 099

Chorwacja 13 660 –34

Cypr 29 201 –3 245

Czechy 20 060 –262

Estonia 17 675 5 506

Litwa 14 492 4 501

Łotwa 13 834 4 373

Malta 21 590 2 406

Polska 13 535 1 739

Rumunia 9 111 1 703

Słowacja 17 688 1 946

Słowenia 23 594 563

Węgry 13 485 1 017

Źródło: Obliczenia własne
Source: Author’s study

Na wzrost gospodarczy ma duży wpływ restrykcyjność przepisów oraz zakres stoso-
wania przymusu przez aparat władzy w  sferze gospodarki. Ten wpływ przedstawia 
Indeks Wolności Gospodarczej. Średnia ocena wolności gospodarczej badanych krajów 
zmieniała się nieznacznie i przyjmowała wartości około 67 pkt. Zróżnicowanie między 
wartościami maksymalnymi i minimalnymi pozostało na tym samym poziomie (tab. 4).

Tabela 4. Statystyki Indeksu Wolności Gospodarczej dla krajów UE13 w latach 2010–2014
Table 4. Statistics of Index of Economic Freedom for the EU13 countries in 2010–2014

Statystyki
Statistics

Lata / Years

2010 2011 2012 2013 2014

Średnia / Average 66,8 67,5 66,9 67,4 67,6

Minimum / Minimum 59,2 61,1 60,9 61,3 60,4

Maksimum / Maximum 74,7 75,2 73,2 75,3 75,9

Rozstęp / Interval 15,5 14,1 12,3 14,0 15,5

Współczynnik zmienności
Coefficient of variation 6,29% 6,08% 5,58% 5,82% 6,16%

Źródło: Obliczenia własne
Source: Author’s study
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Wszystkie badane kraje UE13 otrzymały ocenę IWG powyżej 60 pkt., za wyjątkiem 
Chorwacji, która w 2010 r. uzyskała ocenę 59,2 pkt. Oznacza to, że w badanym okresie 
gospodarki wszystkich krajów oceniane były jako co najmniej umiarkowanie wolne. 
Najwyżej oceniana pod względem wolności gospodarczej była Estonia (74,7 pkt.). 
Dynamika zmian wykazana indeksem łańcuchowym Indeksu Wolności Gospodarczej 
oscylowała wokół 1, co oznacza niewielkie zmiany na przestrzeni badanych 5 lat. 
Najwyższy wzrost to około 7,7% dla Łotwy w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010, 
a największy spadek wynosił około 7,4% w roku 2011 dla Litwy (tab. 5). 

Tabela 5. IWG dla krajów UE13 w latach 2010–2014 r. 
Table 5. IEF for EU13 countries in 2010–2014

Kraje
Countries

Lata / Years

2010 2011 2012 2013 2014 2014–2010

Bułgaria 62,3 64,9 64,7 65 65,7 3,4

Chorwacja 59,2 61,1 60,9 61,3 60,4 1,2

Cypr 70,9 73,3 71,8 69,0 67,6 –3,3

Czechy 69,8 70,4 69,9 70,9 72,2 2,4

Estonia 74,7 75,2 73,2 75,3 75,9 1,2

Litwa 70,3 65,8 65,2 66,5 73,0 2,7

Łotwa 66,2 71,3 71,5 72,1 68,7 2,5

Malta 67,2 65,7 67,0 67,5 66,4 –0,8

Polska 63,2 64,1 64,2 66,0 67,0 3,8

Rumunia 64,2 64,7 64,4 65,1 65,5 1,3

Słowacja 69,7 69,5 67,0 68,7 66,4 –3,3

Słowenia 64,7 64,6 62,9 61,7 62,7 –2

Węgry 66,1 66,6 67,1 67,3 67,0 0,9

Źródło: Obliczenia własne
Source: Author’s study

Na 13 badanych krajów jedynie 4 zostały ocenione niżej niż w  roku 2010 (Cypr 
i Słowacja – największy spadek o 3,3 pkt., Słowenia o 2 pkt., a Malta 0.8 pkt.). Ocena 
Polski wzrosła o 3,8 pkt. (największy przyrost). Aby zidentyfikować obszary, w których 
występuje znaczne zróżnicowanie wolności gospodarczej między krajami UE13, zesta-
wiono zmiany ocen składowych Indeksu Wolności Gospodarczej – filarów wolności, 
w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2010 (ryc. 1). 

Analizując cztery filary wolności, stwierdzono znaczne zróżnicowanie w zmianach, 
jakie zaszły w badanych krajach UE13 w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2010. W fila-
rze praworządność jedynie 3 kraje zostały ocenione wyżej niż w roku 2010 (Estonia, 
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Litwa i  Polska), w  filarze stabilność rządu – 5 krajów (Estonia, Węgry, Malta, Litwa 
i Rumunia), sprawność nadzoru została oceniona poniżej oceny z roku 2010 jedynie 
w 2 krajach (Słowacja i Malta), a w filarze otwarte rynki jedynie Cypr został oceniony 
niżej (o 8,2 pkt.). Wynika z tego, że w krajach UE13 poprawy wymagają przede wszyst-
kim obszary regulujące prawa własności, walkę z korupcją, a  także wolność fiskalną 
i wydatki rządowe. 

Ryc. 1. Zmiany w latach 2010–2014 w punktacji IWG i czterech filarów wolności gospo-
darczej

Fig. 1. Changes in 2010–2014 in scoring IEF and the four pillars of economic freedom

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Economic Freedom of the World 2016
Source: Author’s study based on Economic Freedom of the World 2016

Analiza dynamiki zmian IWG i  PKB per capita dla 8 krajów (Bułgaria, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Węgry) potwierdza tezę, że wraz ze wzrostem wolności 
gospodarczej występuje wzrost gospodarczy. W przypadku Malty, Słowacji i Słowenii 
ograniczeniu wolności gospodarczej towarzyszył wzrost gospodarczy, a w odniesieniu 
do Cypru oba wskaźniki odnotowały spadek (ryc. 2).

Dla łącznej oceny wolności gospodarczej i  wzrostu gospodarczego zbudowano 
zmienną syntetyczną, wykorzystując badane wskaźniki: Indeks Wolności Gospodarczej 
i  PKB per capita. Według wartości tej zmiennej pogrupowano badane kraje w  klasy 
(tab. 6).
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Ryc. 2. Dynamika zmian w PKB per capita i IWG 
Fig. 2. Dynamics of changes in PKB per capita & IFG

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Economic Freedom of the World 2016
Source: Author’s study based on Economic Freedom of the World 2016

Tabela 6. Klasyfikacja krajów UE13 według zmiennej syntetycznej 
Table 6. Classification EU13 countries according to synthetic variable 

Lata / Years
2010 2011 2012 2013 2014

Kraje o wysokim wzroście / Countries with high growth

Cypr, Estonia Cypr, Estonia Cypr, Estonia Cypr, Estonia Cypr, Estonia, 
Czechy

Kraje o wzroście powyżej średniej / Countries with growth above average

Czechy, 
Słowacja, Malta, 
Słowenia, Łotwa

Czechy, Słowacja, 
Słowenia, Litwa, 

Malta, 

Czechy, 
Słowacja, Malta, 

Litwa

Czechy, 
Słowacja, Malta, 

Słowenia

Czechy, Malta, 
Słowenia, Łotwa

Kraje o wzroście poniżej średniej / Countries with growth below average

Węgry, Litwa, 
Polska

Węgry, Łotwa, 
Polska

Słowenia, 
Węgry, Litwa, 

Polska

Łotwa, Węgry, 
Litwa, Polska

Węgry, Litwa, 
Polska, 

Słowacja

Kraje o niskim wzroście / Countries with low growth

Rumunia, 
Chorwacja, 

Bułgaria

Rumunia, 
Chorwacja, 

Bułgaria

Rumunia, 
Chorwacja, 

Bułgaria

Rumunia, 
Chorwacja, 

Bułgaria

Rumunia, 
Chorwacja, 

Bułgaria

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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W latach 2010–2014 klasyfikacja badanych krajów ulegała niewielkim zmianom. 
Cypr i Estonia klasyfikowały się w klasie o wysokim wzroście, a w roku 2014 dołączyły 
do nich Czechy (poprawiając ocenę wolności gospodarczej). 

Bułgaria i Rumunia, charakteryzujące się najniższym PKB per capita, znalazły się 
w  najniższej klasie. Również w  najniższej klasie znajdowała się Chorwacja, której 
pozycja wynikała głównie z niskiej oceny wolności gospodarczej (najniższej z bada-
nych krajów).

Podsumowanie

Indeks Wolności Gospodarczej „jest swojego rodzaju hybrydą miedzy typowymi indek-
sami makroekonomicznymi a indeksami zjawisk pozaekonomicznych” (Kondratowicz, 
2013, s. 73), wskazuje politykę gospodarczą w krajach, które dążą do większego dyna-
mizmu gospodarczego i dobrobytu. Zasady jego interpretacji nie są skomplikowane, 
a jak wskazuje analiza z 5 lat, trwały dobrobyt jest wynikiem trwałego zobowiązania 
do ograniczonej interwencji rządu, silnej własności prywatnej, otwartości na globalny 
handel i przepływy finansowe i jawnych regulacji prawnych. Wszystkie te powiązane 
ze sobą czynniki wpływają na wzmacnianie jednostek i wywołują dynamiczną działal-
ność przedsiębiorczą.

Przeprowadzona analiza potwierdziła istotną korelację między wolnością gospo-
darczą a  wzrostem gospodarczym w  około 70% badanych krajów. Analiza dynamiki 
zmian IWG i PKB per capita dla 8 krajów potwierdza hipotezę, że wraz ze wzrostem 
wolności gospodarczej występuje wzrost gospodarczy. W  przypadku jednego kraju 
spadkowi wolności gospodarczej towarzyszył spadek PKB per capita. Pozytywnym 
aspektem jest to, że wszystkie badane kraje zaliczane są do grupy krajów z  umiar-
kowaną wolnością gospodarczą, jednakże w  ciągu 5 lat nie poprawiły one znacznie 
swoich ocen dotyczących tego aspektu.

Analiza filarów wolności gospodarczej pozwala wskazać obszary wymagające 
poprawy celem zwiększenia wolności gospodarczej w poszczególnych krajach. W krajach 
UE13 poprawy wymagają przede wszystkim obszary regulujące prawa własności, walkę 
z korupcją, a także wolność fiskalną i wydatki rządowe. 

W latach 2010–2014 klasyfikacja badanych krajów, według zmiennej syntetycz-
nej łączącej ocenę wolności gospodarczej i wzrostu gospodarczego, ulegała niewiel-
kim zmianom. Najwyżej oceniane były Cypr, Estonia i  od 2014 r. Czechy, a  najniżej 
Rumunia, Chorwacja i Bułgaria.
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Community-based Social Farming (CSF) and its educational 
functions

Wspólnota Gospodarstwa Społecznego (WGS) i jej funkcje 
edukacyjne

Wioletta Knapik
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Streszczenie. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich skutkuje dys-
proporcjonalnym rozwojem rolnictwa. Wymusza to podejmowanie przez rolników oraz 
innych mieszkańców wsi działań uwzględniających dynamicznie zmieniające się warunki 
gospodarowania. Województwo małopolskie cechuje rolnictwo rozdrobnione, które jeśli 
nie może skutecznie konkurować na rynku, zaspokaja jedynie własne, podstawowe potrze-
by. Szansą dla małych gospodarstw jest poszerzanie działalności rolniczej o dodatkowe 
funkcje. Przykładem takiego kierunku rozwoju rozdrobnionych gospodarstw jest rolnictwo 
społeczne. Jego ideą jest gospodarowanie na obszarach wiejskich, które łączy rolnictwo, 
usługi społeczne, prozdrowotne oraz edukację. To szansa również dla tych rolników, któ-
rzy działają już w branży pozarolniczej (np. agroturystyka) i mogą poszerzyć zakres usług 
o usługi społeczne. Europejskie modele tego rolnictwa są zróżnicowane regionalnie i ba-
zują na wiodącej funkcji, np. gospodarstwo opiekuńcze, edukacyjne i inne. Przedstawiony 
w artykule innowacyjny model Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego (WGS) odwołuje się 
do idei rolnictwa społecznego. Metoda badawcza zastosowana w pracy nawiązuje do so-
cjologicznej metody Maksa Webera „verstehen”, a konceptualnym narzędziem jest „typ 
idealny”. Projekt jest realizowany w pilotażowym Gospodarstwie Społecznym „Oaza pod 
Lasem” w Daleszynie. WGS łączy wiele form działalności oraz angażuje różne podmioty 
i włącza w swą działalność lokalną społeczność. Bazuje na wykorzystaniu endogenicznych 
zasobów, poszerza zakres źródeł pozyskiwania dochodu nie tylko rolników, lecz także in-
nych mieszańców wsi mających określony kapitał. Jest to uniwersalny model, rekomen-
dowany dla obszarów wiejskich rozdrobnionych agrarnie. Oferuje usługi społeczne ade-
kwatne do potrzeb różnych grup społecznych. W artykule szerzej omówiono funkcje edu-
kacyjne, jakie realizuje WGS w ramach Edukacyjnego Gospodarstwa Społecznego (EGS).

Słowa kluczowe: Wspólnota Gospodarstwa Społecznego (WGS) • rolnictwo społeczne • 
więzi społeczne • edukacja 
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Abstract. The socio-economic diversity of rural areas results in disproportional de-
velopment of agriculture. It forces farmers and rural area inhabitants to undertake ac-
tions taking account of the dynamically changing farming conditions. The Małopolskie 
Voivodship is characterised by fragmented agriculture, which − if it cannot effectively 
compete on the market − satisfies the farm’s own basic needs. Expansion of farming ac-
tivities with additional functions is a chance for small farms. An example of such a devel-
opment direction of fragmented farms is social farming. The idea behind it is farming in 
rural areas, which combines agriculture, social services, health-promoting services, and 
education. This is also an opportunity for those farmers, who already conduct operations 
in the non-agricultural industry (e.g. agritourism) and can expand their range of services 
with social services. European models of this kind of farming are regionally differentiat-
ed and rely on a leading function, e.g. care farm, educational farm and others. The basis 
of the innovative model Community-based Social Farming (CSF) presented in the article 
is social farming. The research method refers to the sociological method “verstehen” of 
Max Weber, and the conceptual tool is the “ideal type”. The project is implemented in the 
pilot Social Farm “Oaza pod Lasem” (“Oasis by the Forest”) in Daleszyn. The CSF com-
bines many forms of operations, as well as involves various entities and engages the local 
community in its activities. It is based on the use of endogenous resources; it expands 
the scope of income sources of not only farmers, but also other rural inhabitants with 
a specific capital. The model is universal, is recommended in rural areas characterised 
by fragmentation. It offers social services corresponding to the needs of various social 
groups. The article more broadly discusses the educational functions performed by the 
CSF as part of the Educational Social Farm (ESF).

Keywords: Community-based Social Farming (CSF) • social farming • social bonds • ed-
ucation

Introduction

Rural areas in Poland differ in their growth rate, degree of urbanisation, dominance of 
agriculture as the main source of income as compared to other, non-agricultural jobs. 
Therefore, local development must take account of the special character of the region, 
the acreage size, the entrepreneurship, and many other factors determining mainte-
nance of an adequate standards of living of the inhabitants. Particularly fragmented 
farming, which is typical of the Małopolskie Voivodeship, should focus on more profita-
ble projects, i.e. agriculture-related and non-agricultural operations. If it is not possi-
ble to maintain the farm using only the income from agricultural activities, it seems 
necessary to strengthen its supplementary functions. Larger possibilities are created 
by the prospect of farming combining agriculture with broadly understood social servi-
ces. Examples of agritourist farms or educational farms show that agriculture does not 
constitute the main activity there. These farms focus on projects that are the main 
source of income. There is much evidence to indicate that, by providing social services, 
which are currently in high demand, small farms will be able to function optimally and 
normally under conditions of competition and the demanding market of the beneficia-
ries of these services. This form of farming in rural areas is referred to as social farming. 

In Central and Eastern Europe, this form is little known or even new, in spite of 
the fact that it has been present in Europe for twenty-five years (Lockeretz, 2007). 
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The notion describing the essence of social farming is very inclusive, broad and 
continuously evolving along with the incorporation of new forms of social services or 
farming methods, bringing together the local community, into this type of farming. It 
is generally assumed that social farming is a form of farming focused on the commu-
nity, satisfying its social needs, acting for the benefit of social inclusion of people and 
groups at risk of exclusion. Such activities are most commonly executed in the form 
of care or educational farms, which constitute a part of the broadly understood social 
farming (Di Iacovo, 2009; Kinsella at al., 2014; García-Llorente at al., 2016).

Material and methods

The article presents the essence of social farming and its varieties in European coun-
tries, where this form of farming has been developing particularly dynamically in rural 
areas. The applied method of case study concerns the Social Farm “Oaza pod Lasem” 
(“Oasis by the Forest”) in Daleszyn. This pilot farm implements the innovative project 
of the author of this article, named the Community-based Social Farming (CSF) model. 
It particularly focuses on one of the leading functions of this model − the Educational 
Social Farm (ESF).

Social farming in selected EU countries 

In regard to the particulars of social farming in various regions of Europe, the charac-
teristic areas of activities undertaken by social farms in prominent EU countries are 
presented below. 

In Austria, social farming is not a new phenomenon, even though it had not been 
mentioned by name prior to 2005. In a publication by Wiesinger, Neuhauser and Putz 
(2006), the estimated total number of organizations involved in social farming was 
around 20. The number of individual farms undertaking such activities on the other 
hand was around 250. Social farming in Austria is supported by farms that have ther-
apy animals for the rehabilitation of individuals with various disabilities, as well as 
horticultural therapy. Austrian social farming, with its wide range of various activi-
ties, is rather disorganised. Many farms work informally, for example in the area of 
horticultural therapy, hospices for those with physical or intellectual disabilities, the 
provision of services for elderly individuals or those with a mental illness. This creates 
a  diverse structure, a  patchwork of various institutions focused on social farming. 
There is a lack of a strategic approach to development of this agricultural sector, and 
some methods that have been worked out are the effect of trial and error. Despite this 
institutional deficit and relatively meagre public support, many initiatives in the area 
of social farming represent an innovating, pioneering interdisciplinary approach. One 
of the most successful varieties of social farming is the programme developed by the 
“Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung”, ÖKL (Austrian 
Council for Agricultural Engineering and Rural Development). This organization is active 
in the areas of “Animal Assisted Pedagogy” (AAP) and “Animal Assisted Therapy” 
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(AAT) offered by certified social farms. The main goals of the ÖKL programme are the 
implementation and development of the social farming sector in Austria. The program 
constitutes a  pilot research project, both scientific and practical, in the area of the 
educational and therapeutic effectiveness of the use of farm animals like goats, cattle 
or pigs in relation to various groups of clients. The results of this research are used 
to develop professional training for individuals who wish to offer AAP/AAT services 
themselves (O’Connor, Lai, Watson, 2010). 

In Finland, social farming is understood to be all activities in which nature is used 
as a source or a means to attain or retain psychic or physical health, for rehabilita-
tion, care provision or for education. Social farming in Finland is used as one of many 
approaches to green care methods, which is supplemented by elements of activity 
or intervention and social interaction. It takes advantage of the physical, social and 
cultural resources of farms in providing rehabilitative, educational or care-related 
activities. In Finland there is great interest in social farming as a significant instru-
ment for the development of rural areas, equally on the part of scientific researchers, 
entrepreneurs, NGOs, politicians administration as well as beneficiaries. The Finnish 
Innovation Fund, SITRA, is engaged in the development of social farming, especially 
in regard to the introduction of entrepreneurship in the area of different forms of 
care provision, rehabilitation and education. In Finland, around 200-300 farms are 
currently engaged in social farming activities. On the other hand, little is known about 
their character or the scale of their activities due to the lack of specific information 
or statistical data. It is known, however, that care homes for the elderly, foster homes 
and nurseries exist that take advantage of the services of social farms in the area of 
horticultural therapy as well as equine-assisted therapy. Social farming in Finland 
enjoys public prestige – it is promoted and supported by the state, in particular various 
forms of riding and socio-educational therapy in which horses are used. Nevertheless, 
until the present the links between the actors and network mechanisms have not been 
adequately developed. And yet, there are pioneers who work toward such networks. 
One example is “The Rural Policy Committee/Theme Group of Rural Welfare Services”. 
The “Theme Group” is a cooperative whose members represent administration at the 
national and regional levels, research agencies as well as social and economic actors in 
rural areas. This organization is responsible for creating a development strategy and 
disseminating information, and it organises seminars and is a representative of rural 
actors in various public fora (O’Connor, Lai, Watson, 2010). 

In Sweden, “green care” or social farming is understood as an activity based on the 
linking of care provision with the resources offered by farms directed toward individ-
uals who for various reasons fall under the Social Services Act (Swedish abbreviation: 
SoL) or the Support and Services Act (Swedish abbreviation: LSS). In Sweden, there are 
farms already in operation that embody the principles of social farming, and creation 
of new ones of this type is supported by the Federation of Swedish Farmers (Swedish 
abbreviation: LRF). In Sweden there are around 100 actively operating social farms. 
Yet the interest from other farmers in this kind of activity is growing dynamically. The 
Swedish government as well as local authorities are involved in promoting these. The 
state is responsible for ensuring support and service for individuals who are covered by 
the Support and Services Act. The local authorities are seen as the main beneficiary of 
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social farming. The Swedish model of this type of farming links the basic functions of 
farming with the provision of care services to individuals with physical or intellectual 
disabilities, as day centres for those with addiction issues or criminal records, as well 
as offering short-term stays for relatives. The services provided by social farms are 
diverse, both for clients and for farmers. Among the latter are those who rent out part 
of their farm (e.g. indoor space, farm animals, or a greenhouse) to local authorities, 
which then conduct their own care activities. It is also possible for farmers them-
selves and their employees to provide care services, who in accordance with a contract 
agreement are then responsible for the quality of services provided. The Federation of 
Swedish Farmers worked out a range of instruments, including informational mate-
rials, checklists and analyses to support social enterprises during the start-up phase. 
In order to facilitate the signing of long-term contracts with clients, LRF worked out 
analyses of the profitability of particular social farming activities, which together with 
a set of instructions is available in brochure form (O’Connor, Lai, Watson, 2010). 

In Ireland, the term social farming is not unambiguously defined or understood. 
And yet, the use of agriculture and horticulture within the provision of care services or 
closely adapted to them as part of Mental Health Services and Intellectual Disability 
Services has a long history. In Ireland there are many examples of good practices in the 
area of social farming, although only few of them can be recognized as social farms. 
At the end of the 1980s a reform of care provision began which resulted above all in 
the rise of an institutional model of social care provision. At the same time, starting 
in the 1990s, a growth in social initiatives based on agriculture and horticulture can 
be observed. Ireland is one of the main beneficiaries of EU funds used for the develop-
ment of social farming as part of the Program for the Development of Rural Areas and 
the activities of LEADER. Although there are firms in Ireland that have started social 
farming as part of their development plans, the predominant type of social farm in 
embedded in the existing institutional environment. Privately owned farms offering 
services are very rare in Ireland. In this country, where the economy was based on agri-
culture until recently, there is the conviction that occupational therapy or long-term 
care can be much more effective if they are integrated into farming activities. Until the 
present, the majority of social services (ca. 70%) have been linked with horticultural 
activities. The remaining part of services (ca. 30%), make use of caring for animals 
(cows, horses, sheep and other small domestic animals) as part of therapy for individu-
als with various dysfunctions. The disabled constitute the most numerous client group 
for social farming (ca. 47%), whereby social integration services constitute 17% of the 
total. The remaining social services are directed toward individuals with intellectual 
and physical disabilities, the prison population during the phase of resocialisation, 
elderly individuals as well as those in recovery from alcohol addiction (O’Connor, Lai, 
Watson, 2010). 

In the British context, the concept of care farming is used interchangeably with 
social farming, serving to describe the “therapeutic farming practices”. According to 
the National Care Farming Initiative (NCFI), care farms in the United Kingdom ensure 
health care, social or care services as well as educational services for one or several 
groups of clients with special needs such as individuals with psychological disorders, 
suffering from mild to moderate depression, adults and children with learning diffi-



Wioletta Knapik22

PDGR – PSAH

culties, children with autism, individuals struggling with drug problems or alcohol 
addiction, youth, or individuals serving a prison sentence or on probation. Social farms 
provide supervised, programme of agriculture-related activities, animal husbandry, 
cultivating vegetables or work in forests as part of care services, rehabilitative or 
educational programmes. Social farms are authorized by the appropriate social service 
agencies, health insurance funds, organizations supporting individuals with intellec-
tual disabilities, educational institutions as well as court supervision agencies. Clients 
of the social services provided by social farms can refer themselves or be referred by 
a family member. According the NCFI data, in 2010 in the United Kingdom, there were 
125 active social farms. A  study by the University of Essex showed that 49% of the 
social farms surveyed receive funds for their activities from charitable foundations, 
33% receive a refund of costs incurred by clients of social and care services from local 
authorities. 38% of farms, however, take advantage of other sources of funding from 
the Health Service, social services, the Big Lottery Fund as well as public donations. The 
overall number of clients using social farm services is around 5,869 per week. However, 
the range of the level of services offered and the type of farms is wide (O’Connor, Lai, 
Watson, 2010). 

In Belgium (Flanders) the ideas of “caring for” and “providing care” are embedded 
in the very fibre of farming. Farmers devote a large part of their time to caring for crops 
and farm animals. This approach, which is full of respect, results in farmers who are 
quite able to effectively work with people special care and therapeutic needs. In 2000, 
the number of Belgian social farms was over 100, and the farmers themselves grappled 
with many problems. In the main, these were focused on financial questions resulting 
from the lack of public funds from social institutions for the support of social farming. 
There was also a  lack of understanding on the part of the government, which was 
not able to see the benefits that result from the activities of social farms. Also legal 
questions arose regarding the necessity of separating “green” forms of care from other 
social services, as well as the need to resolve the question of insurance for both farm-
ers and clients alike. Finally, the Flemish government undertook appropriate steps 
toward the study and evaluation of social farms, and started pilot projects designed 
to determine the possibility of using these farms for social therapy for troubled youth. 
Also subject to modification were the legal solutions regarding the system of financing 
offered to social farms. In order to achieve a legal basis for the proposed solutions that 
would meet EU requirements, these activities were included in the Rural Development 
Programme from 2000–2006. These activities were undertaken in close cooperation 
with the ministries of Agriculture, and of Social Services and Education, with farm-
ers and agricultural organizations, as well as independent actors that support and 
promote social farming, and other institutions engaged in questions of care provision 
and social rehabilitation, and finally with Green Care, an independent entity promot-
ing social farming. The effect of these activities was not only legal recognition for 
existing social farms, but also the creation of a financial support system (which was 
launched in December, 2005), which is a substantial incentive for other farmers plan-
ning to start such farms. The number of social farms existing then, around 100, has 
multiplied. At present, there are over 400 professional farms in Belgium offering care. 
That is a growth of over 30% per year. Farmers can obtain subsidies of up to 40 Euro 
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per day for one or more clients. The size of this support is not linked with the number 
of patients or the intensity of care provided, but on the amount of time a farmer can 
devote to those under his care. As a result, some social farms cannot apply for support. 
Small farms or hobby farms do not receive such subsidies, which is a problem at the 
root of constant misunderstandings (O’Connor, Lai, Watson, 2010). 

In Italy, social farming is an entirely new phenomenon, and yet there are several 
interesting examples of this type of activity date from the beginning of the 1970s. It 
is only recently, however, that researchers and politicians have described this with the 
name social farming. The majority of the present-day social farms take the form of 
social cooperatives (Fazzi, 2011). In Italy, two types of these are in operation: 1. type 
A – cooperatives offering social services on behalf of the state; 2. type B – cooperatives 
supporting people in disadvantaged situations related to the labour market. Some 
social cooperatives operate in rural areas and/or in agriculture. Individuals working 
in these cooperatives can become members or be employed. Although there are no 
official data regarding social farming in Italy, various studies indicate the existence 
of over 1,000 farms that are deeply rooted in the social and cultural context. They 
cooperate, above all at the local level, with institutions working in health care services, 
education, or legal services. There are no standard practices used on social farms. 
Their activities are tailored to the needs of the local community and are associated 
with existing social and human capital (Carbone, Gaito, Senni, 2009). This is also 
a result of the lack of state initiative in the social and care sectors. A range of entities 
cooperates with social farms from both the public and private sector. In Italy, social 
farms may also earn from the trade in food products they produce, sold to consumer 
groups or to wholesalers. Particular regions of this country take advantage of the 
support of RDP funds. In several cases, social farms are promoted in local strategic 
plans and supported by events organised to distribute information. Regions such 
as Tuscany, Friuli-Venezia Guilia or Campania have created the legal framework for 
social farming, which were then proposed as a national legislative solution. In Italy, 
there is a strong link between social farming and the development of networks. The 
first network mechanisms promoted by the regional agency for the development of 
rural areas in Tuscany and the University of Pisa allowed the creation of a platform 
for discussion, exchanging experiences, shared promotional efforts as well as raising 
social awareness. Social farming in Italy is involved in various trainings, professional 
internships, employment, therapeutic gardens, treatment with the use of plants and 
animals, as well as education and the care of children (O’Connor, Lai, Watson, 2010). 

Community-based Social Farming

The Community-based Social Farming (CSF) model is an innovative project of the 
author of this article, implemented since 2016 in cooperation and within the area of 
the Social Farm “Oaza pod Lasem” (“Oasis by the Forest”) in Daleszyn. The model 
refers to the idea of social farming. It differs from the European forms of this kind 
of farming, described in section “Results and Discussion”, by: 1. incorporation of 
many social services into farming in rural areas (within one or more combined social 
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farms); 2. a clear social and philosophical idea uniting the farmers, their families, and 
the group of beneficiaries of the social activities and services; 3. joint actions of the 
involved entities (also local governments, non-governmental organisations, consumer 
co-operatives, and others) focused on bottom-up local development, using endogenous 
resources, connected through the idea of health and broadly understood education 
promoting a healthy lifestyle (this idea constitutes the backbone of the CSF, called the 
Health Land), culture, cultural heritage, and local history, strengthening local identity 
and patriotism. The purpose of the CSF is to create a new community through interge-
nerational integration of rural area inhabitants brought together by the CSF. They are 
the core of this community, including in their group the beneficiaries of farms living 
within the CSF area, the neighbouring villages, the peripherals, and the nearby cities. 
The CSF pursues a number of integration, cultural and educational projects (the latter 
form, called the Educational Social Farm − ESF, will be described in more detail further 
in this article). The part of the CSF operations that refers to the idea of cooperative 
activity through the manufactured products and common use of land should also be 
emphasised.

Educational Social Farm as the foundation of Community-
based Social Farming

The notion of “sustainable development” is used everywhere, where humans undertake 
actions involving and using natural resources. The combination and optimal manage-
ment of the potential: ecological, economic and social, constitutes the basis for ”susta-
inable” development. Exploitation of each of these resources does not affect the balance 
between them, and one source is not used at the expense of another (Alston, 2004).

Sustainable development, as the idea determining social attitudes, ecological 
awareness, pro-environmental behaviors and actions, requires multi-faceted, syste-
matic and fundamental education of the society (Kilpatrick and Falk, 2001; Smith and 
Sanchez, 2011). 

The entire society should be educated, but the social group with particular signifi-
cance for the future with respect to selection of the development directions, and thus 
for the fate of our planet, covers children and teenagers. 

These premises became the starting point for Community-based Social Farming. 
The foundation of the CSF is a  part thereof, responsible for fulfilling educational 
functions under the Educational Social Farming. The ESF model fits into the guidelines 
formulated by the European Economic and Social Committee, within the scope of the 
Encouraging the inclusion of social farming in education programmes, this is: “Particular 
attention should be devoted to the training of those involved – recipients as well as 
service providers – in order to ensure a high level of quality and skills in social farming 
operations. It would make sense, therefore, to design and make available continuing 
education programmes – in close collaboration with teaching and research institu-
tions – to provide a high level of skills to the heads of undertakings and their staff 
responsible for social farming beneficiaries. It would also be expedient to examine and 
put in place the sort of training that could be given to these beneficiaries” (Opinion 
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of the EE&SC, 2013/C 44/07). The idea of the ESF is also based upon the education 
system presented in the UNESCO reports. As the leading organization for the Decade 
of Education for Sustainable Development, prepared a report, focused on the issues of 
knowledge assimilation in the context of sustainable development. It distinguished 
nine learning methods that are partly conventional, but also contain elements of 
modern teaching, both in terms of the forms of knowledge transfer, as well as the type 
of the assimilated content:
– discovery learning – the student explores the context of the obtained knowledge; 

it gives deeper meaning to knowledge by own experiences and by broadening of 
minds as a result of independent searching for additional information;

– transmissive learning – use of own teaching abilities and applied techniques, 
such as presentations, lectures, case studies;

– participatory/collaborative learning – active cooperation with other people/en-
tities in the knowledge acquisition process, focusing on common problem-solving 
(in real and simulated situations);

– problem-based learning – focuses on methods to solve problems (real and hy-
pothetical) in order to thoroughly explore and understand them, and to find ways 
to improve the existing situation; this model utilizes the knowledge of teachers, 
experts, stakeholders representing the entities concerned with the problem;

– disciplinary learning – refers to a specific field of knowledge, constitutes a star-
ting point for exploration of a given science, learning of its specific nature and of 
knowledge resources;

– interdisciplinary learning – the action begins with a  consideration/discussion 
on the given problem, focusing on an interdisciplinary approach in order to reach 
a common perspective and develop realistic solutions to a given problem or impro-
ve the existing situation;

– multi-stakeholder social learning – learning based on social aspects of multi-
-stakeholder actions, aimed at connecting people in the name of a common idea 
– people representing different points of view, knowledge and experience; the le-
arning gathers and uses their potential resulting from relations and cooperation of 
these entities under internal and external contacts; this model does not propose 
solutions ready for implementation;

– critical thinking-based learning – exposure of values, approach to some pheno-
mena and problems, represented by particular people, organizations, communities, 
constituting a challenge, an incentive to reflections, debates and considerations 
regarding phenomena and problems of a global nature, such as: welfare of animals, 
ecology, human dignity, sustainable development;

– systems thinking-based learning – searching for connections, relations, interde-
pendencies in order to gain a broader perspective, perception of the system more 
as a whole rather than as a sum of its particular parts; such an approach aims at 
understanding, and then attempting to modify a specific element that will result 
in changes in different parts and will finally affect the shape of the entire system 
(Shaping the education of tomorrow, 2012, pp. 25–26).
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In Poland, formal education for sustainable development, in a broader context, has 
been present only since 1999. Before that, mentions of the importance of the natural 
environment appeared in such school subjects as biology and geography. A noticeable 
change concerning incorporation of subjects related to environmental protection and 
environmental problems was observed in 2009. According to the General Education 
Core Curriculum, binding since the school year 2009/2010, subjects referring to the 
main issues of sustainable development have been introduced to early elementary, 
elementary, lower secondary and higher secondary education. At the level of early 
elementary education, it only covers two subjects related to biodiversity, as well as 
health and diseases of affluence (HIV, AIDS). In grades I–III, seven subjects have been 
introduced (next to the two previously listed issues, they covered: ecology, water 
resources, waste, climate changes, prevention and mitigation of the effects of natural 
disasters). In later grades – IV–VI – eight subjects have been suggested (additional 
issue: agriculture and forestry); in turn, in lower secondary schools, two more subjects 
have appeared, tackling the issues of renewable energy and balanced urbanization. In 
higher secondary schools, the number of subjects referring to sustainable development 
is approximately ten. However, the important role of informal education of children 
and teenagers is emphasized; education with the use of the mass media (TV, press, 
Internet, social media), as well as engaging business representatives and non-govern-
mental organizations. This form of education combined with practice is implemented 
with the use of the following methods: discussion, case study, simulations, games such 
as: decision-making, questionnaires, and seems to be more effective (Gajuś-Lankamer 
and Wójcik, 2013, pp. 30–44).

Education focused on sustainable development in Poland is dictated above all by 
the National Strategy of Ecological Education, developed by the Ministry of Environment. 
According to this strategy, “Education on sustainable development pursues the follo-
wing objectives:
1. Shaping of full awareness and awakening of the society’s interest in interrelated 

economic, social, political, and environmental matters.
2. Allowing every person to gain knowledge and skills necessary for improving the 

condition of the environment.
3. Creation of new patterns of behavior, shaping of attitudes, values and beliefs of in-

dividuals, groups and societies, while taking account of the concern for the quality 
of the environment” (Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju, 2001).

However, this strategy simultaneously assumes that, in order for the listed goals 
to be achieved, it is necessary to meet certain requirements. They include: acknow-
ledgment of ecological education as the basic assumption in implementation of the 
environmental policy of the state; implementation − in all areas of social life − of 
ecological education respecting and utilizing cultural, moral and religious values; 
securing the society’s access to knowledge with regard to the natural environment and 
methods to care for its condition; acceptance of the fact that only ecological education 
can change the present attitudes of the consumer society. The harmful effect of the 
consumptionist ideology on the degradation of the environment is especially affected 
by its unreasonable exploitation (Sztumski, 2014). 
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Taking into consideration all these premises, the Educational Social Farm was esta-
blished under the CSF. 

The structure of the ESF is presented in Figure 1.

Fig. 1. The model of Educational Social Farm

Source: A new system of education based on the Social Farm “Oaza pod Lasem” is marked with 
a broken line

The previous structure of the Social Farm “Oaza pod Lasem” includes: Stable in 
Daleszyn 12 “Giddyup”, Horse Club “Mercury” and a Family Agricultural Farm. These 
entities are the constituent parts of the Organic School in Daleszyn 12 under the 
Health Land in Gostyń. Within the project implemented together with the University of 
Agriculture in Cracow, the scope of educational activities offered by the Social Farm “Oaza 
pod Lasem” was expanded by two elements: 1. Center for Nature Education “Fine Farm”; 
2. Social Farm “Oaza pod Lasem” − Experimental Farm. The latter entity is composed 
of: the Institute of Social Innovation with its back-up entities in the form of the Social 
Enterprise Incubator and the Incubator of Agriculture Supported Communities, as well 
as the Group of Organic Community Gardens, gathering the Organic Community Garden 
and the Family Allotment Garden. The Educational Social Farm brought its human reso-
urces and experience to the social space in Daleszyn 12 as the common good. It shared 
farm buildings, animals and land, along with the entire infrastructure, necessary devi-
ces, toys, tools, and equipment. The educational institution has recreational and sports 
areas, arable land, pastures and gardens with the total surface area of 5 ha 8100 m2, 
including 1 ha 1270 m2 of the area of the Social Farm “Oaza pod Lasem”.

The Educational Social Farm is a social (non-formal) continuing education entity 
for adults and for bringing up their children. It deals with education related to organic 
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health culture and multifunctional social agriculture. It spreads organic knowledge 
and is focused on the future. This organization cooperates with other educational and 
research units, including the University of Agriculture in Cracow, and is aided with 
elements of new knowledge by the research and development area. The ESF intends 
to engage in promotion of its operations and implementation of similar solutions in 
Poland, and later − in Europe. 

The students/trainees of the ESF include (but are not limited to) the inhabitants 
of rural areas. The teaching process is focused on equipping the students with charac-
teristics adequate to the contemporary civilization challenges, such as: innovative 
attitudes, creativity, organic development, care for health, activity instead of passivity 
and entitled attitude, as well as social responsibility. The imperative values for the ESF 
include: organic education, local culture, family farm and household, good neighbor-
hood, inter-generational integration, health, healthy consumption. The ESF pursues 
informal education – “learning in practice”, connected with entertainment education 
(edutainment). 

It promotes and implements a system of learning throughout the entire life.
The objectives pursued by the Educational Social Farm include:

– promotion of its own farm;
– implementation of multifunctional social agriculture;
– support for rural and family social institutions;
– shaping of the sense of own identity and respect for cultural heritage;
– promotion of organic health education;
– promotion of active social and voluntary activity;
– development of social competences;
– promotion of entrepreneurial activity among children and teenagers;
– support for innovative educational programs;
– health promotion;
– promotion of learning throughout the entire life;
– popularization of healthy lifestyle;
– establishment of emotional bonds between human and animals;
– popularization of horse leisure;
– promotion of horse breeding;
– promotion of horse riding.

Summary

The Community-based Social Farming is the precursor and the avant-garde for a new 
form of rural entrepreneurship, referring to the idea of cooperative activity, which 
− using the synergistic potential of individuals and the entire community − func-
tions in the agri-food sector. Apart from provision of social services, it creates other 
opportunities for acquiring income from non-agricultural and agriculture-related 
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operations (e.g. direct sales). The new type of social farm is characterised by the 
mechanisms of creation of permanent relations between various social actors and 
their role in the versatile development of rural areas. This farm contributes to 
strengthening of the relations between inhabitants, and at the same time, enables 
tightening of relations among various actors associated with social farming. It is 
a place where new binding and bridging bonds are formed, connecting farmers, rural 
area inhabitants, and beneficiaries of social services. The pilot model is universal and 
can be implemented at any place. It is particularly recommended in rural areas char-
acterised by fragmentation. It creates possibilities of obtaining additional sources 
of income, offers services corresponding to the needs of various social groups (chil-
dren, teenagers, the elderly, the disabled), reinforces local identity, contributes to 
intergenerational integration, and implements the principles of sustainable devel-
opment. It is surrounded by nature and educates people at various ages. The motto 
of the CSF is: social bonds, health, healthy lifestyle, and common actions for the 
benefit of the “little homeland”.
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Definition
Community-based Social Farming (CSF) is a  new way of managing rural areas. In 
Polish conditions, CSF as a model of social innovation is based on a cooperative way of 
farming. This novel system links many social, environmental, agricultural and economic 
functions into a farming household. From a sociological perspective, CSF concerns three 
analytical layers: the structural (cooperative), the interactive-functional (system of mu-
tually dependent elements), and the axiological (hierarchy of values). For a model taking 
into account the mutually appearing, mutually dependent and complimentary elements 
of each of these layers, key concepts include “social ties” and “community”. The type of 
links that occur in CSF can be described as family-community ties. CSF is a open-type 
entity – it does not isolate itself from its surroundings. It plays an integrative role and 
has an enduring character owing to the strength of the ties between community actors 
engaged in farming. CSF is a new kind of community, taking advantage of the endogenic 
potential, rooted in the place where it arises, adding to the existing family circle new, 
unrelated members from nearby and from more distant locales – from the country, towns 
and their peripheries. CSF clients come from various social groups – children, youth, 
individuals in their productive years as well as older individuals. CSF is supported by var-
ious formal and informal entities and organizations, as well as by other individual farms 
and interested residents. CSF, linked with socially engaged farming, constitutes an ele-
ment of a new economic order of a community character. It operates in the specific field 
of rural community, in harmony with the natural environment. It offers social services, 
including care and therapeutic services, undertakes educational activities, and fosters 
intergenerational integration. It operates in areas of health, the labour market, tour-
ism and leisure, sport and recreation, culture and art, preservation of cultural heritage, 
traditional artisan crafts and handwork. It promotes farming supported by consumers, 
enables cooperative land use and management, employs farming without chemicals or 
ecological (certificated) methods of plant cultivation and animal husbandry. It is engaged 
in local production (homemade products), direct sales and agricultural retail trade, and 
provides gastronomical services for events.

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002166/216606e.pdf
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Definicja
Wspólnota gospodarstwa społecznego (WGS) (ang. Community-based Social Far ming; 
CSF) − jest nową formą gospodarowania na obszarach wiejskich. W polskich warunkach 
WGS, jako model innowacji społecznej, opiera się na wspólnotowym sposobie gospo-
darowania. To nowatorski system łączący wiele funkcji społecznych, środowiskowych, 
rolniczych i gospodarczych w ramach gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego. 
W ujęciu socjologicznym idea WGS odnosi się do trzech warstw analitycznych: struktu-
ralnej (wspólnota), interakcyjno-funkcjonalnej (układ wzajemnie zależnych elementów) 
i  aksjologicznej (hierarchia wartości). Dla modelu uwzględniającego współwystępujące, 
współzależne i uzupełniające się elementy wszystkich tych warstw kluczowymi pojęciami 
są: więź społeczna oraz wspólnota. Rodzaj powiązań występujących w WGS można okre-
ślić jako więzi rodzinno-wspólnotowe. WGS to jednostka typu otwartego − nie izoluje 
się od środowisk, które ją otaczają. Odgrywa rolę integrującą i ma trwały charakter dzięki 
sile powiązań (więzi) między podmiotami społecznymi zaangażowanymi w  działalność 
gospodarstwa. WGS jest nowym rodzajem wspólnoty, wykorzystującym potencjał endo-
geniczny, zakorzenionym w miejscu swego powstania, włączającym do dotychczasowego 
rodzinnego grona nowych, niespokrewnionych członków z bliższego i dalszego sąsiedz-
twa – z obszaru wsi, miasta i jego peryferii. Beneficjentami WGS są różne grupy społeczne 
− dzieci, młodzież, osoby w wieku produkcyjnym oraz osoby starsze. WGS jest wspierana 
przez różne podmioty i organizacje nieformalne i  formalne, jak również przez inne go-
spodarstwa indywidualne i zainteresowanych mieszkańców. WGS, związana ze społecz-
nie zaangażowanym rolnictwem, stanowi element nowego ładu gospodarczego, mającego 
społeczny charakter. Funkcjonuje w określonej wiejskiej przestrzeni społecznej, harmo-
nizującej ze środowiskiem przyrodniczym. Oferuje usługi społeczne, w  tym opiekuńcze 
i terapeutyczne, podejmuje działania edukacyjne i pedagogiczne, sprzyja integracji mię-
dzypokoleniowej. Działa w obszarze zdrowia, rynku pracy, turystyki i wypoczynku, spor-
tu i rekreacji, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, tradycyjnego rzemiosła 
i rękodzielnictwa. Promuje rolnictwo wspierane przez konsumentów, umożliwia w swych 
ramach wspólne gospodarowanie i  wspólne użytkowanie ziemi. Stosuje uprawę roślin: 
ekologiczną (certyfikowaną) lub bez użycia środków chemicznych. Prowadzi hodowlę 
zwierząt, zajmuje się lokalnym przetwórstwem (produkty domowe), prowadzi sprzedaż 
bezpośrednią i rolniczy handel detaliczny oraz świadczy usługi gastronomiczne na potrze-
by organizowanych imprez.
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Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów 
turystyki wiejskiej

Conversion rate in sales of tourist product

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

Streszczenie. Witryny gospodarstw agroturystycznych pełnią zwykle funkcję informa-
cyjną, marketingową i  kontaktową, a  coraz częściej również rezerwacyjną i  płatniczą. 
Celem ich utworzenia może być zachęcenie odbiorcy do zapoznania się z ofertą, wypeł-
nienia formularza kontaktowego, czy też rezerwacji i zakupu usługi. Stopień realizacji 
celu jest w marketingu internetowym określany mianem konwersji, którą można precy-
zyjnie zmierzyć.

Celem pracy było zbadanie wpływu zmian wybranych atrybutów witryny na stopień 
konwersji celu na przykładzie modelowego gospodarstwa agroturystycznego. W  bada-
niach wykorzystano Google Analytics Content Experiments oraz metodę testów A/B, które 
wykazały, że grafika o wysokim kontraście opisana charyzmatycznym hasłem, w połącze-
niu z gwarancją rabatu znacząco wpływają na poziom konwersji celu.

Słowa kluczowe: marketing konwersji • współczynnik konwersji • skuteczność witryny • 
testy A/B

Abstract. Agritourism farm websites usually play an informative, marketing and contact 
function. More and more frequently they also serve for booking and payment. Hence, the 
objective of their creation can be encouraging the user to become acquainted with the 
offer, fill out the contact form or to make the booking and buying the service. The degree 
of target realization is called conversion in Internet marketing and it can be measured 
precisely. 

The aim of the paper was the investigation of the impact of changes in the selected 
website attributes on the degree of conversion based on the example of a model agritour-
ism farm. Google Analytics Content Experiments and A/B testing method were used in 
the study, revealing that high contrast graphic design described with charismatic slogan, 
connected with a discount guarantee influence the target conversion level significantly.

Keywords: conversion marketing • conversion rate • website effectiveness • A/B tests
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Wstęp

Tempo rozwoju turystyki wiejskiej uzależnione jest w dużym stopniu od sprawnego 
marketingu (Standing, Tang-Taye, Boyer, 2014). Prowadzenie skutecznych i  ekono-
micznych działań marketingowych coraz częściej zależy od wykorzystania nowych 
technologii, w  szczególności Internetu. Dotyczy to również działalności agrotury-
stycznej.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych często nie nadążają za rozwojem tech-
nologicznym i zmianami w filozofii (modelu) prowadzenia działalności gospodarczej. 
Poszukują więc wsparcia ze strony centrów doradztwa rolniczego w zakresie skutecz-
nej promocji i sprzedaży produktów i usług w Internecie (Król, 2015b).

Internet znajduje szczególne zastosowanie na rynku usług turystycznych, gdzie 
jest postrzegany jako kanał zbytu oraz narzędzie marketingowe. Reklama i promo-
cja w  sieci cieszą się rosnącą popularnością (Król i  Wojewodzic, 2006), a  sprawnie 
funkcjonująca witryna może być kanałem pozyskiwania klientów (Krzyżanowska 
i Wojtkowski, 2012).

Dostępność oraz dynamiczny rozwój nowych technik i  narzędzi programistycz-
nych, w  tym systemów zarządzania treścią CMS (ang. Content Management System) 
oraz szeroko pojętej infrastruktury sieciowej sprawiły, że witryny internetowe pełnią 
coraz to nowe funkcje (Król i Bedla, 2013; Król i Salata, 2013; Król i Szomorova, 2015). 
Zmiany te nie ominęły witryn gospodarstw agroturystycznych. Funkcje, jakie pełnią, 
zmieniają się wraz z globalnymi zmianami technologicznymi.

Celem pracy jest zbadanie wpływu zmian wybranych atrybutów witryny na stopień 
konwersji celu na przykładzie modelowego gospodarstwa agroturystycznego.

Funkcje i cele witryn internetowych gospodarstw 
agroturystycznych

Witryny internetowe powstają zwykle w  określonym celu. W  dużej mierze cel ten 
wyrażany jest w  funkcjach, jakie może pełnić witryna – informacyjnej, marketingo-
wej (promocyjnej, wizerunkowej), kontaktowej (komunikacyjnej), personalizującej 
lub płatniczej (dystrybucyjnej). Z kolei funkcje witryn są realizowane m.in. poprzez 
odpowiednio zredagowane i  aktualne treści, technikę wykonania oraz funkcjonal-
ności, które mogą być mniej lub bardziej użyteczne (Król, 2015a; Król i Bedla, 2015). 
Inwestycja w nowoczesną witrynę internetową wiąże się z pytaniem, jak sprawdzić czy 
spełnia ona cele, które ma realizować?

Pomiar realizacji celu, w  jakim utworzono witrynę, jest możliwy zasadniczo 
na dwa sposoby, tj. z wykorzystaniem badań ankietowych lub poprzez monitoring 
i  syntetyczny pomiar aktywności jej użytkowników. Realizacja celu jest w  marke-
tingu internetowym określana mianem konwersji i mierzona m.in. współczynnikiem 
konwersji.

Pomiar konwersji poprzedza sprecyzowanie celów. Cele można dzielić na zasadni-
cze (główne) i pośrednie tzw. mikrocele (pomniejsze, dodatkowe), prowadzące zwykle 
do realizacji głównych celów. Zasadniczym celem sklepu internetowego jest sprzedaż 
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produktów. Pomiar konwersji będzie więc polegał na zarejestrowaniu czynności zakupu 
(finalizacji transakcji). W przypadku mniej zaawansowanych witryn, np. gospodarstw 
agroturystycznych, na których przeważnie brak jest interaktywnych funkcjonalności, 
celem zasadniczym może być, np. skłonienie użytkownika do wysłania zapytania ofer-
towego lub zapisania się do biuletynu elektronicznego (ang. newsletter).

Cel powstania witryny mieści się zwykle w obszarze funkcji, jakie ma ona pełnić, 
i ma z reguły charakter szczegółowy. Do przykładowych celów, jakie można osiągnąć 
za pomocą witryny gospodarstwa agroturystycznego, zaliczyć można m.in.: odwie-
dzenie przez użytkownika konkretnej strony (np. z  ofertą lub cennikiem), wypeł-
nienie formularza kontaktowego, czy też przebywanie na stronach serwisu przez 
określony czas. 

Marketing konwersji i konwersja celu

Marketing konwersji (ang. conversion marketing) to spektrum czynności podejmo-
wanych w  celu zwiększenia konwersji celu. Łączy on zagadnienia graficznej formy 
prezentacji obiektów i treści z naukowymi metodami badań oraz psychologią zacho-
wań konsumenckich. Bazuje na optymalizacji procesu obsługi klienta. Skupia się 
przede wszystkim na konwersji wynikającej z istniejącego ruchu na witrynie (Chaffey 
i in., 2009).

Konwersja celu oraz towarzyszący jej współczynnik konwersji stanowią dla marke-
terów punkt odniesienia, miarę efektywności działań podejmowanych bezpośrednio 
na stronie internetowej oraz w  jej otoczeniu. W  wolnym (potocznym) tłumaczeniu 
konwersja celu to „przemiana odwiedzającego w  kupującego” (Almquist i  Wyner, 
2001; Schlosser, White, Lloyd, 2006). Konwersja celu występuje kiedy użytkownik 
witryny wykona określoną czynność – witryna ma to umożliwiać, zachęcać, przeko-
nywać, skłaniać.

Współczynnik konwersji (ang. Conversion Rate, CR) jest swoistą miarą skuteczności 
witryny, opisującą zachowanie jej użytkowników. Stanowi on procentowe ujęcie liczby 
konwersji względem liczby użytkowników. Jego wartość jest zależna m.in. od działań 
prowadzonych w otoczeniu witryny, nastawionych na określony cel, np. dotarcia do 
jak największego grona odbiorców. Współczynnik konwersji odpowiada na pytanie, 
w jakim stopniu ruch na stronie przekłada się na określone korzyści osiągane przez jej 
właściciela. Aktywność użytkowników można przedstawić w postaci „tunelu konwer-
sji” czy też „lejka konwersji” (ang. conversion funnel), tj. ścieżki prowadzącej do wyko-
nania konkretnej czynności (Chaffey i Patron, 2012).

Wyniki pomiaru konwersji mogą dostarczyć informacji, w jaki sposób zoptymali-
zować witrynę i czy zasadne jest zwiększenie nakładów na promocję serwisu, co może 
mieć wpływ na konwersję. Optymalizacja wybranych obiektów witryny pod kątem 
zwiększenia konwersji określana jest mianem optymalizacji współczynnika konwersji 
(ang. Conversion Rate Optimization, CRO). 

Optymalizacja konwersji jest sztuką przyciągania uwagi odbiorcy, skłaniania go 
do wykonania określonej czynności. Stanowi proces nieustannego dążenia do jak 
najczęstszej realizacji celu przez użytkowników witryny. Jest również często utożsa-
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miana z optymalizacją wybranych atrybutów witryny w celu zwiększenia konwersji, 
m.in. czcionek, kolorów i innych sposobów formatowania – tekstów i podpisów, a także 
ich położenia. W optymalizacji konwersji wykorzystuje się analitykę internetową, tj. 
pomiar aktywności użytkowników.

Przykładem optymalizacji witryny w celu zwiększenia konwersji mogą być zmiany 
w sposobie prezentacji „wezwania do działania” (wezwanie do akcji, ang. call to action, 
CTA). CTA to typ komunikatu, który może przyjmować różną formę, najczęściej jednak 
graficzną. Jego celem jest skłonienie jak największej liczby odbiorców do wykonania 
określonej czynności. Graficzną formę CTA powinien wyróżniać m.in. wysoki kontrast 
w stosunku do kolorystyki strony połączony z odpowiednim opisem. Wezwanie do akcji 
powinno być czytelne i jednoznacznie przedstawiać, jakiej czynności oczekuje nadawca 
komunikatu. CTA jest kluczowym elementem w modelu AIDA, który opisuje w sposób 
chronologiczny reakcje klienta w kontakcie z produktem (Wijaya, 2012; Rawal, 2013).

Materiał i metody

Monitorowanie witryny i rejestracja zachowań użytkowników są tak samo ważne jak 
jej projekt graficzny, użyteczność i funkcjonalność. Kluczem do zwiększenia poziomu 
konwersji jest eksperymentowanie i testowanie nowych rozwiązań. Zmiany wybranych 
atrybutów witryny, której celem jest promocja bądź sprzedaż produktów i usług, mogą 
znacząco wpłynąć na jej skuteczność.

Ponieważ witryna poddana badaniu nie umożliwia internetowej rezerwacji i sprze-
daży miejsc noclegowych, za jej zasadniczy cel obrano skłanianie użytkowników do 
udostępnienia adresu mailowego. Najbardziej oczekiwaną akcją (NOA) będzie więc 
dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego. Cel ten służy zebraniu tzw. leadów 
sprzedażowych (ang. sales leads). W  marketingu internetowym „lead” oznacza użyt-
kownika witryny potencjalnie zainteresowanego danym produktem bądź usługą, który 
jest skłonny sfinalizować transakcję. Umożliwia to budowanie bazy adresów mailowych 
potencjalnych klientów i  prowadzenie działań marketingowych (e-mail marketing). 
W przypadku „niezdecydowanych leadów” może to wpłynąć na ich gotowość do zakupu 
(są to działania z zakresu „pielęgnacji leadów”, ang. lead nurturing, dbanie o potencjal-
nych klientów). W przypadku stałych klientów pozwala to podtrzymywać więzi.

W celu zbadania możliwości wpływu na stopień realizacji celu poprzez optymali-
zację współczynnika konwersji, utworzono alternatywny wariant witryny internetowej 
dla modelowego gospodarstwa agroturystycznego „Ostoja”. Szablon utworzono od 
podstaw techniką „kodowania ręcznego” (ang. hand-coding web pages), umieszczono 
na serwerze, i opublikowano w Internecie. Aktywność użytkowników monitorowano 
z wykorzystaniem Google Analytics, jednego z najbardziej znanych w świecie narzędzi 
umożliwiających kompleksowy monitoring witryny (Clifton, 2012; Pakkala, Presser, 
Christensen, 2012; Palonka, 2015).

Zasadniczą zmianą w szablonie, względem podstawowej wersji witryny, było wyko-
nanie CTA w dużym kontraście z charyzmatycznym wezwaniem do akcji. Ponadto, aby 
zwiększyć konwersję, postanowiono przyznawać rabat 10% na usługi noclegowe za 
wypełnienie formularza. W badaniu przyjęto hipotezy: 
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– zmiana koloru (kontrastu) przycisku stanowiącego wezwanie do akcji przyczyni się 
do wzrostu konwersji (wpłynie na współczynnik konwersji),

– przyznanie rabatu na usługę zwiększy konwersję celu.

W dalszej kolejności obydwie wersje witryny poddano testom porównawczym, 
kontrolowanym – A/B z  wykorzystaniem funkcjonalności Content Experiments 
dostępnej w  ramach Google Analytics. Test A/B to metoda badawcza – ilościowa, 
z  pojedynczą zmienną, polegająca na porównaniu stron internetowych różniących 
się jednym parametrem (np. kolorem obiektu stanowiącego wezwanie do akcji) celem 
wyboru wersji, która zagwarantuje wyższy współczynnik konwersji (Ash, Ginty, Page, 
2012). Za testowane zmienne obrano kolorystykę oraz opis przycisku stanowiącego 
wezwanie do akcji. Testy A/B prowadzono etapami przez okres 6 miesięcy.

Usługa Content Experiments pozwala zautomatyzować testy A/B. Jej użycie zapo-
biega zakwalifikowaniu jednej z witryn przez roboty wyszukiwarek jako zawierającej 
„zduplikowaną treść” (ang. duplicate content), co może mieć negatywny wpływ na jej 
miejsce w  wynikach wyszukiwania. Parametry testu skonfigurowano, dzieląc ruch 
dokładnie po połowie na każdy z wariantów witryny, z których jeden oznaczono jako 
oryginalny (A), a drugi jako alternatywny (B). Obie wersje wyświetlane były użytkow-
nikom równolegle, losowo, w tym samym okresie.

Wyniki i wnioski

Wykorzystanie Google Analytics pozwoliło zmierzyć wpływ modyfikacji wybranych 
atrybutów CTA na konwersję celu. Testy A/B wykazały, że grafika o wysokim kontraście, 
opisana charyzmatycznym hasłem, w połączeniu z gwarancją rabatu, znacząco wpły-
wają na poziom konwersji celu (ryc. 1). Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost 
współczynnika konwersji z poziomu około 1% dla wariantu „A” do około 21% w przy-
padku wariantu „B”. Jest to jednak konwersja celu pośredniego w  postaci przejścia 
użytkownika na stronę z formularzem kontaktowym. Krok ten wyrażał pewną intencję 
użytkownika, stwarzał szansę na realizację celu zasadniczego. Pierwsza konwersja 
powinna generować kolejne. 

Dalszy pomiar konwersji wykazał, że zasadniczy cel pozyskania danych kontakto-
wych jest realizowany na poziomie 3%. Oznacza to, że 3 na 100 użytkowników, którzy 
przeszli na stronę z  formularzem, zdecydowało się go wypełnić. Badania pokazują 
więc, że użytkownicy rezygnowali z pozostawiania danych kontaktowych na stronie 
z formularzem. Na tym etapie konwersja jest relatywnie niska. Należy więc rozważyć 
kwestie zmian w jego opisie, konstrukcji i formie graficznej, a także prowadzić dalsze 
testy i pomiar konwersji.

Wprowadzając dalsze udoskonalenia witryny, należy kontynuować ścieżkę podno-
szenia konwersji celu pośredniego, co wymaga nieustannych testów i  modyfikacji 
witryny. Szczególnej uwagi wymaga konwersja celu zasadniczego, jakim jest pozy-
skanie adresu e-mailowego użytkownika (tzw. lead marketingowy). W tym przypadku 
same zmiany graficzne mogą być niewystarczające. Należy rozważyć zmiany w prezen-
tacji i konstrukcji oferty, aby była ona bardziej przekonująca.
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Obserwacja aktywności poprzedzających konwersję celu pozwala odnotować, 
w którym momencie użytkownicy serwisu najczęściej rezygnują z wykonania określonej 
czynności. W opisywanym przypadku badania potwierdziły obserwacje ogólnoświatowe 
(Chaffey i in., 2009), że strona następująca po konwersji jest często niedoceniana – ma 
z reguły najmniej dopracowaną treść i formę przekazu w całym procesie sprzedażowym.

Konwersję celu wzmacniają nie tylko zmiany graficzne (koloru, kontrastu, poło-
żenia, opisu), większy efekt może wywołać zachęta w  postaci rabatu lub innego 
„prezentu” dla użytkownika.

Google Analytics gromadzi dane i  wspomaga ich interpretację. Może dostarczyć 
istotnych marketingowo informacji, jednak większość właścicieli gospodarstw agrotu-
rystycznych testów porównawczych nie przeprowadzi samodzielnie – wykorzystanie 
statystyk wymaga bowiem minimum podstawowej wiedzy programistycznej i  zwią-
zane jest z implementacją „kodu śledzącego”, wygenerowanego automatycznie w trak-
cie konfiguracji usługi.

Podsumowanie

Zdefiniowanie celów oraz pomiar konwersji mają sens, jeżeli działania promocyjne 
prowadzone w otoczeniu witryny wygenerują na niej ruch. Aby móc w pełni korzystać 
z Google Analytics, należy konsekwentnie budować dostępność witryny (oglądalność) 
poprzez m.in. udostępnianie jej adresu na stronach portali i  serwisów branżowych, 
w mediach społecznościowych i innych.

Konwersja celu jest syntetyczną miarą wtórną. Wartość współczynnika konwersji 
jest wypadkową wielu czynników i można na nią wpływać m.in. poprzez modyfikację 
i promocję witryny. Z pozoru drobne zmiany w postaci np. zmiany koloru, rozmiaru, 
opisu lub położenia przycisków obsługujących wybraną funkcjonalność mogą zwie-
lokrotnić konwersję, czyli przełożyć się na większą efektywność określonych funk-
cjonalności (zmodyfikowane narzędzia będą lepiej skłaniać odbiorcę do wykonania 
konkretnej czynności). 

Ryc. 1. Wartość współczynnika konwersji w wyniku zmiany koloru grafiki oraz zwrotu wzy-
wającego do akcji CTA

Fig. 1. Conversion rate value as a result of the CTA button color and text changes

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem Google Analytics
Source: Autor’s study using Google Analytics

m.in
m.in
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Wypełnienie zadanych celów może być zależne od innych czynników bezpośrednio 
związanych z witryną, jak np. ogólnego wrażenia, jakie wywołuje jej projekt graficzny, 
lub wydajności, ale również od czynników zewnętrznych, takich jak np. cena produktu, 
warunki zamówienia lub dostawy, opinie o produkcie zamieszczone w serwisach bran-
żowych lub w  mediach społecznościowych. Wartość współczynnika konwersji może 
być również charakterystyczna dla branży, a w turystyce być związana z sezonowością 
sprzedaży, a nawet sytuacją geopolityczną.

Współczynnik konwersji jest swoistą miarą zasadności starań podjętych w zakresie 
promocji witryny, może stanowić argument w decyzjach projektowych (np. dotyczą-
cych położenia konkretnych obiektów nawigacji związanych ze sprzedażą, rezerwacją 
etc.), ale również marketingowych.

Otoczenie, w  którym funkcjonują podmioty gospodarcze, w  tym gospodarstwa 
agroturystyczne, zmienia się dynamicznie. Coraz większego znaczenia nabierają 
infotechnologie, które rewolucjonizują sposób prowadzenia działalności gospo-
darczej. Dotychczasowa praktyka obejmująca jedynie bierną prezentację oferty 
w Internecie staje się niewystarczająca. Wymaga to od właścicieli gospodarstw agro-
turystycznych, którzy chcą rozwijać swoją działalność, zmian w modelu biznesowym, 
obejmujących większy udział nowych technologii w komunikacji z klientem, rezer-
wacji i sprzedaży usług.
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Ocena ekonomiczno-finansowa towarowych gospodarstw 
rolnych w ujęciu regionalnym

Assessment of economic and financial standing of farms 
in the region

Piotr Rachwał
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Streszczenie. Artykuł przedstawia ocenę wybranych wskaźników ekonomiczno-finanso-
wych towarowych gospodarstw rolnych uczestniczących nieprzerwanie w  Europejskim 
Systemie Rachunkowości Rolnej (FADN) na potrzeby Unii Europejskiej w okresie 2004– 
–2012 w makroregionie FADN 800 Małopolska i Pogórze. Obejmuje on swym zasięgiem 
województwa: małopolskie, śląskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Analiza została 
przeprowadzona dla 331 gospodarstw rolnych. Badaniu poddano podmioty, których po-
wierzchnia posiadanych użytków rolnych w  całym analizowanym okresie zawierała się 
w przedziale 10–300 ha. 

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne • dochód rolniczy • wskaźnik zdolności płatni-
czej • wskaźnik wspomagania finansowego

Abstract. The article presents an assessment of selected economic and financial ratios 
of farms ability to pay and the financial support of farms participating in the European 
System Agricultural Accountancy (FADN) for needs of the European Union during the peri-
od 2004–2012 in the macro region FADN 800 Małopolska and Podgórze. It studies małopol-
skie, śląskie, podkarpackie and świętokrzyskie voivodships.The analysis has been carried 
out for 331 farms. The survey has examined farms which surface of using lands is 10–300 ha

Keywords: farm • farm income • the indicator of ability to pay • the rate of financial 
support

Wstęp

Celem opracowania była ocena sytuacji ekonomicznej grupy rodzinnych towarowych 
gospodarstw rolnych, według regionu FADN Małopolska i  Pogórze, na podstawie 
wybranych wskaźników oceny ekonomiczno-finansowej.
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W przypafku specyficznego działu gospodarki, jakim jest rolnictwo, istotą dzia-
łalności jest produkcja. Każda działalność gospodarstwa niezależnie od jej charak-
teru wymaga nieustannej transformacji czynników wytwórczych. Odnosząc się do 
gospodarstw rolnych, niezwykle istotną rolę odgrywa posiadanie odpowiedniej 
ilości czynników produkcji w  postaci kapitału oraz ziemi, które ściśle warunkują 
poziom uzyskiwanych dochodów. Prowadzenie działalności gospodarczej w warun-
kach wolnej konkurencji oraz postępującej globalizacji wymaga stosowania coraz 
to nowszych, a  tym samym bardziej kapitałochłonnych technologii produkcji. 
Podjęcie decyzji inwestycyjnych wymaga uzyskania rzetelnych informacji, które 
zawiera analiza finansowa (Bednarski i  in., 2003, s. 35–37). Zaangażowanie kapi-
tału własnego oraz obcego przez gospodarstwa rolne w celu poprawy efektywności 
produkcji, powinno przynieść wymierne korzyści w postaci wzrostu dochodu rolni-
czego. Istotną kwestią niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa 
rolnego jest również zachowanie odpowiednich relacji poszczególnych składowych 
aktywów oraz pasywów względem siebie. Efektywne zarządzanie gospodarstwem 
rolnym powinno dać odpowiednie przełożenie w postaci wzrostu udziału w rynku, 
możliwości inwestycyjnych oraz zachowania bieżącej płynności na zalecanym pozio-
mie, dla omawianych podmiotów.

Uwagi metodyczne

Badaniu poddane zostały towarowe gospodarstwa rolne1 uczestniczące nieprzerwanie 
w Europejskim Systemie Rachunkowości Rolnej (FADN) na potrzeby Unii Europejskiej 
w okresie 2004–2012 w makroregionie FADN 800 Małopolska i Pogórze. Obejmuje on 
swym zasięgiem województwa: małopolskie, śląskie, podkarpackie oraz świętokrzy-
skie. W opracowaniu użyto metody opisowej, poszerzonej o wybrane wskaźniki oceny 
ekonomiczno-finansowej, tj. wspomagania finansowego oraz zdolności płatniczej. Do 
oceny otrzymanych wyników zastosowano metodę porównawczą, z  zastosowaniem 
zestawień tabelarycznych. Analizowana próba ogółem wyniosła 331 gospodarstw 
rolnych, w tym:
– województwo małopolskie 70,
– województwo podkarpackie 62,
– województwo śląskie 94,
– województwo świętokrzyskie 105.

Badaniem objęto podmioty, których powierzchnia posiadanych użytków rolnych 
w całym okresie poddanym analizie zawierała się w przedziale 10–300 ha. Dobór próby 
analizowanych gospodarstw rolnych został określony na podstawie średniej wielko-

1 Za gospodarstwa towarowe uznaje się podmioty, których wielkość ekonomiczna od roku 2010 
wyrażona w euro wynosi minimum 4000. Od 2004 do 2009 r. minimalny próg określający, że 
dane gospodarstwo można uznać za towarowe, ustalony był na podstawie ESU. Wielkość ta jest 
ustalana oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego UE i zmienia się w czasie, zgodnie 
z ewolucją struktury i siły ekonomicznej gospodarstw rolnych. 
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ści gospodarstwa rolnego w Polsce ogółem, którego powierzchnia w 2004 r. wynosiła 
6,53 ha, natomiast w 2012 r. – 10,38 ha. W doborze próby badawczej kierowano się2: 
średnią powierzchnią gospodarstwa rolnego w  Polsce oraz definicją gospodarstwa 
rodzinnego prowadzonego przez rolnika indywidualnego zawartą w ustawie o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz.U. z  2014 r. poz. 827 oraz z  2015 r. poz. 4, 397 i  539), 
według której powierzchnia tego typu podmiotu rolnego nie może przekraczać 300 ha 
użytków rolnych3. Płynność finansowa jest pojęciem wieloznacznym i różnie definio-
wanym w zależności od danego aspektu. Najczęściej jest utożsamiana ze zdolnością 
przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań w  wymaganej 
wysokości. Definicja ta rozpatruje aspekt majątkowo-kapitałowy płynności, czyli 
wzajemne relacje pomiędzy płynnymi składnikami majątku a zobowiązaniami krótko-
terminowymi (Golas i Witczyk, 2010).

„Zjawiska i  procesy ekonomiczne, prezentowane w  sprawozdaniach finansowych, 
charakteryzuje różny poziom agregacji. Określone zjawiska zazwyczaj przedstawione 
są, jako wielkości agregatowe składające się z bardziej szczegółowych pozycji. Pozycje 
te wykazują rozmaite właściwości i kształtują się pod wpływem odmiennych czynni-
ków. Dlatego ważnym zadaniem z zakresu analizy sprawozdań finansowych jest analiza 
struktury zjawisk i  procesów ekonomicznych prezentowanych w  sprawozdaniach 
finansowych” (Nowak, 2014, s. 56). Wskaźnik zdolności płatniczej określa stan na dzień 
sporządzenia bilansu, dlatego też nazywany jest wskaźnikiem płynności statycznej 
(Kulawik, 1993). Stanowi on relację środków płatniczych do zobowiązań wymagalnych. 

Z uwagi na to, że majątek trwały przedsiębiorstwa powinien być finansowany 
przede wszystkim kapitałem własnym lub kredytami długookresowymi podstawowym 
wskaźnikiem, określającym powyższe założenia jest (Goraj i Mańko, 2009): wskaźnik 
sfinansowania majątku trwałego (1)

 W
SE SE
SEsmt =

+( )100 501 490
441

 (1)

 Wsmt – wskaźnik sfinansowania majątku trwałego,
 SE501 – kapitał własny,
 SE490 – zobowiązania długoterminowe,
 SE441 – aktywa trwałe.

Otrzymana wartość wskaźnika wyrażona w  procentach powinna być wyższa od 
100%. W  przeciwnym przypadku oznaczałoby to, iż część majątku trwałego została 
sfinansowana kapitałem krótkookresowym. Doprowadzenie do takiej sytuacji byłoby 
niebezpieczne dla gospodarstwa. W przypadku, gdy otrzymana wartość omawianego 
wskaźnika przekracza 100%, mówimy o dodatnim kapitale pracującym.

Wskaźnik udziału kapitału pracującego wynika pośrednio ze wskaźnika sfinanso-
wania majątku trwałego. W  sytuacji osiągnięcia wartości wskaźnika sfinansowania 
majątku trwałego wyższej niż 100%, gospodarstwo dysponuje dodatnim kapitałem 

2 Powierzchnia ogółem gospodarstw rolnych w Polsce: 2004 – 8,60 ha, 2005 – 9,57 ha, 2007 – 
9,91 ha, 2008 – 10,02 ha, 2009 – 10,15 ha, 2010 – 10,23 ha, 2011 – 10,36 ha, 2012 – 10,38 ha 
(http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html).

3 http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3109_u.htm#_ftn1.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3109_u.htm
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pracującym. Im wyższa wartość kapitału pracującego tym bezpieczniejsza sytuacja 
finansowa badanego podmiotu. Zjawisko to oceniamy za pomocą wskaźnika udziału 
kapitału pracującego (Goraj i Mańko, 2009) (2).

 W
W
SEukp

smt=100
441

 (2)

 Wukp – wskaźnik udziału kapitału pracującego,
 Wsmt – wskaźnik samofinansowania majątku trwałego,
 SE441 – aktywa trwałe.

Dotychczas nie ustalono zalecanej wartości powyższego wskaźnika. Za sytuację 
korzystną dla gospodarstwa uznaje się osiągnięcie jego wartości na poziomie kilku-
nastu procent. Daje to możliwość podejmowania przyszłych decyzji inwestycyjnych 
bez ponoszenia dużego ryzyka związanego ze spłatą zaciągniętego kredytu na jej 
zrealizowanie. Im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejsze ryzyko podejmowania 
decyzji inwestycyjnych. Dla oszacowania skali możliwej do zrealizowania inwestycji 
niezbędne jest ustalenie wartości wypracowanej przez gospodarstwo rolne nadwyżki 
na samofinansowanie inwestycji (Goraj i Mańko, 2009).

Do miar najczęściej wykorzystywanych w  poziomej analizie bilansu zalicza się 
wskaźnik bieżącej płynności (Goraj i Mańko, 2009) (3).

 W
SE
SEbp =
465
495

 (3)

 Wbp – wskaźnik bieżącej płynności,
 SE465 – aktywa obrotowe,
 SE495 – zobowiązania krótkoterminowe.

Podstawowe założenie omawianego wskaźnika mówi o tym, iż wartość aktywów 
obrotowych powinna być wyższa od wartości zobowiązań krótkoterminowych gospo-
darstwa. Zalecana jego wartość powinna kształtować się na poziomie od 1,3 do 2,0 
(Jerzemowska i in., 2007, s. 137). Należy pamiętać, że otrzymana wartość wskaźnika 
ściśle uwarunkowana jest możliwością upłynnienia aktywów obrotowych. Zbyt wysoki 
wskaźnik może wskazywać na nadmierny poziom zapasów, natomiast zbyt niski 
na trudności ze spłatą zobowiązań krótkoterminowych. Interpretacja powyższego 
wskaźnika powinna być bardzo ostrożna z  uwagi na to, że według Polskiego FADN 
bilans sporządzany jest na dzień 31 grudnia lub 1 stycznia. Wiążę się to z przecho-
wywaniem większości zapasów w okresie zimowym przez gospodarstwo rolne (Goraj 
i Mańko, 2009). 

Każda działalność gospodarcza wymaga odpowiednich źródeł finansowania 
w postaci kapitału własnego lub obcego. Największą pewność stabilizacji i niezależno-
ści finansowej zapewnia pełne sfinansowanie majątku przedsiębiorstwa (gospodarstwa) 
kapitałem własnym. W praktyce jest to jednak niemożliwe do osiągnięcia. Wskaźniki 
wspomagania finansowego stanowią część pionowej analizy bilansu, obliczane są na 
podstawie pasywów. Poziom kapitału własnego w pasywach wyznacza poziom auto-
nomii finansowej gospodarstwa, który można określić za pomocą ustalenia relacji 
kapitału własnego do obcego lub też do pasywów ogółem (Goraj i Mańko, 2009).
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Pierwszy wskaźnik opisujący niniejsze relacje nazywany jest podstawowym wskaź-
nikiem autonomii finansowej (Goraj i Mańko, 2009, s. 174) (4).

 PW
SE
SEaf =
501
485

 (4)

 PWaf – odstawowy wskaźnik autonomii finansowej,
 SE501 – kapitał własny,
 SE485 – zobowiązania ogółem.

Im wyższa wartość wskaźnika, tym bezpieczeństwo dalszego funkcjonowania 
gospodarstwa pewniejsze. Minimalna wartość powyższego wskaźnika w Polsce została 
ustalona na poziomie 2,0. W przypadku uzyskania niższej od wyznaczonej wartości dla 
omawianego założenia, gospodarstwo może mieć trudności z zaciągnięciem kredytu 
bankowego. Zbyt wysoka jego wartość może oznaczać pasywne zarządzanie finansami 
gospodarstwa, a tym samym niewykorzystanie w pełni jego możliwości rozwojowych 
(Goraj i Mańko, 2009).

Wskaźnik autonomii finansowej określa, jaką część pasywów ogółem stanowi kapi-
tał własny. Jest on wygodniejszy oraz bardziej zrozumiały dla rolników od podstawo-
wego wskaźnika autonomii finansowej, gdzie otrzymana wartość ma charakter krotno-
ści (Goraj i Mańko, 2009) (5).

 W
SE

SE SEaf = +( )100
501

501 485
 (5)

 Waf – wskaźnik autonomii finansowej,
 SE501 – kapitał własny,
 SE485 – zobowiązania ogółem.

Przyjmuje się, że wartość otrzymanego wskaźnika autonomii finansowej powinna 
kształtować się na poziomie 66,7%, co oznacza, że średnia wartość kapitału własnego 
gospodarstwa rolnego powinna stanowić dwukrotność sumy zobowiązań ogółem 
(Goraj i Mańko, 2009). 

Wartość wskaźnika udziału kapitału stałego wskazuje na poziom bezpieczeństwa 
finansowego gospodarstwa rolnego. Stanowi relację kapitału własnego powiększo-
nego o wartość zobowiązań długoterminowych w stosunku do pasywów ogółem (Goraj 
i Mańko, 2009, s. 175) (6).

 W
SE SE
SE SEuks =

+( )
+( )100

501 490
501 485

 (6)

 Wuks – wskaźnik udziału kapitału stałego,
 SE501 – kapitał własny,
 SE490 – zobowiązania długoterminowe,
 SE485 – zobowiązania ogółem.

Wskaźnik ten w  dużym stopniu uzależniony jest od nastawienia produkcyjnego 
gospodarstw rolnych. W Polsce jego wartość powinna przekraczać 95%.
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Ponadto do ustalenia poziomu korelacji między średnią powierzchnią użytków 
rolnych a  dochodem z  rodzinnego gospodarstwa rolnego posłużono się współczyn-
nikiem korelacji liniowej Pearsona, który określa poziom zależności liniowej między 
zmiennymi losowymi (Kukuła, 2007, s. 65–67).

Wartości średnie ( i )x y  z prób (7):

 x
n

x y
n

yii

n
ii

n= =
= =∑ ∑1 1
1 1
,  (7)

gdzie xi i yi to wartości prób losowych.

Estymator współczynnika korelacji liniowej (rxy) definiuje się następująco (8):
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Czynniki wewnętrzne warunkujące działalność towarowych 
gospodarstw rolnych

Średnia powierzchnia analizowanych rodzinnych gospodarstw rolnych o powierzchni 
powyżej 10 ha UR w  regionie Małopolski i  Pogórza w  2012 r. uległa zwiększeniu 
w stosunku do 2004 r. o 8,8 ha, tj. 28,1%. Wzrost średniej powierzchni omawianych 
gospodarstw rolnych w latach 2005, 2007–2009 wyniósł od 1,3 do 1,6 ha UR. Od 2010 r. 
zaobserwowano trzykrotne zmniejszenie tendencji wzrostowej posiadanych UR 
w stosunku do lat 2005 oraz 2007–2009. Największą średnią powierzchnię badanych 
podmiotów w analizowanym regionie odnotowano w województwie śląskim. W 2012 r. 
średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w  omawianym województwie wynio-
sła 46,7 ha, co stanowiło wzrost o 10 ha UR, tj. 27,2%. Linia trendu dla gospodarstw 
znajdujących się w województwie śląskim przybrała postać y = 1,1833x + 36,439, nato-
miast współczynnik determinacji wyniósł R2 = 0,9324. Świadczy to o bardzo dobrym 
dopasowaniu modelu. Najmniejszą średnią powierzchnię analizowanych gospodarstw 
rolnych w  badanym okresie, odnotowano w  województwie świętokrzyskim, wzrost 
ten w stosunku do roku bazowego wyniósł 7,2 ha, tj. 26,7%. W województwie podkar-
packim odnotowano największy wzrost średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, 
wyniósł on 10,5 ha, tj. 36,3%. Dla wszystkich badanych gospodarstw ogółem wzrost 
średniej powierzchni użytków rolnych wyniósł 28,1%, tj. 8,8 ha, natomiast linia trendu 
dla niniejszych gospodarstw przybrała postać y = 1,06x + 30,933 przy dopasowaniu 
modelu na poziomie R2 = 0,9324 (tab. 1). 

W województwie śląskim zaobserwowano największy wzrost powierzchni dzierża-
wionych użytków rolnych, wyniósł on 9,1 ha, tj. 44,0%. W gospodarstwach położonych 
w  województwie świętokrzyskim, zwiększenie powierzchni dzierżawionych UR było 
z  kolei najmniejsze, wyniosło zaledwie 2,4 ha, tj. 28,2%. Dla całego regionu FADN 
Małopolska i Pogórze wzrost powierzchni użytków dzierżawionych wyniósł 8,8 ha, tj. 
37,4% (tab. 1).
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Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw rolnych uczestniczących nieprzerwanie 
w systemie FADN dla regionu Małopolski i Pogórza

Table 1. Characteristics of tested farms continuously participating in the system FADN 
for Malopolska Voievodeship

Region Rok / Year

FADN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SE025 Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych (ha) / Average area of   farms (ha)

Małopolska 32,6 33,4 33,4 34,8 36,1 37,5 38 38,8 40,7

Podkarpacie 28,9 29,9 33,2 33,8 35,4 37,3 38,2 39,2 39,4

Śląsk 36,7 38,9 39,8 41,5 43,5 44,6 44,3 45,2 46,7

Świętokrzyskie 27 28,1 29 30,2 30,6 32,2 33,1 33,1 34,2

Ogółem 31,3 32,9 33,5 35 36,3 37,8 38,3 38,9 40,1

SE030 Powierzchnia dzierżawionych użytków rolnych (ha) / Area of   leased agricultural 
land (ha)

Małopolska 18,2 19 19 19,7 20,1 21,3 21,8 22,9 24,6

Podkarpacie 12,1 13,6 15,6 14,8 15,7 16,9 16,9 16,9 16,3

Śląsk 20,7 23,5 22,9 25,3 27,2 28,1 27,7 28,5 29,8

Świętokrzyskie 8,5 8,8 9,3 10,3 9,8 10,5 10,9 10,5 10,9

Ogółem 14,7 16 16,4 17,4 18 19 19,1 19,4 20,2

Udział dzierżawionych użytków rolnych w ogólnej powierzchni gospodarstwa (%) 
Share of leased agricultural land in the total area of   the holding (%)

Małopolska 55,8 56,9 56,9 56,6 55,7 56,8 57,4 59,0 60,4

Podkarpacie 41,9 45,5 47,0 43,8 44,4 45,3 44,2 43,1 41,4

Śląsk 56,4 58,9 59 61,0 62,5 63,0 62,5 63,1 63,8

Świętokrzyskie 31,5 31,3 32,1 34,1 32,0 32,6 32,9 31,7 31,9

Ogółem 47,0 48,6 49,0 49,7 49,6 50,3 49,9 49,9 50,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012

Source: Autor’s study based on FADN database for individual farms keeping their agricultural 
accounts uninterrupted in years 2004–2012

W gospodarstwach rolnych położonych w  województwie śląskim wzrost udziału 
dzierżawionych UR w ogólnej powierzchni gospodarstw wyniósł 7,4 p.p. w stosunku do 
roku bazowego. Gospodarstwa znajdujące się w województwie podkarpackim odnoto-
wały zmniejszenie udziału dodzierżawianych UR w ogólnej powierzchni gospodarstwa 
o 0,5 p.p. Badane podmioty położone na obszarze województw: małopolskiego oraz 
śląskiego częściej decydowały się na dzierżawę, aniżeli kupno gruntów ornych. Z kolei 
w  województwach: podkarpackim oraz świętokrzyskim zaobserwowano odmienne 
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zjawisko (właściciele gospodarstw rolnych częściej decydowali się na kupno aniżeli 
dzierżawę gruntów ornych). Powyższa sytuacja uwarunkowana jest wieloma czynni-
kami. Wzrost dzierżawionych użytków rolnych w  ogólnej strukturze gospodarstwa 
może być spowodowany brakiem możliwości kupna niniejszych gruntów, zbyt wysoką 
ceną sprzedaży, brakiem środków finansowych gospodarstw rolnych na zrealizowanie 
niniejszej inwestycji itp. (tab. 1) (Sikorska, 2013). 

Dochód z gospodarstwa rolnego jako kategoria ekonomiczna

Na podstawie tabeli 2 można zaobserwować, że we wszystkich badanych gospo-
darstwach rolnych nastąpiło ponad dwukrotne zwiększenie wartości otrzymanego 
dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego na przestrzeni badanych lat. Największy 
wzrost wartości uzyskanego dochodu nastąpił w  gospodarstwach położonych 
w województwie małopolskim, wyniósł on 97 109 zł (wzrost dochodu w porównaniu 
z rokiem bazowym o 3,9 razy). Wszystkie analizowane podmioty w 2008 r. odnotowały 
zmniejszenie wartości wypracowanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
w stosunku do roku uprzedniego (Poczta i Średzińska, 2007). Największy spadek otrzy-
manego dochodu w  2008 r. odnotowano w  gospodarstwach województwa małopol-
skiego, wyniósł on 42 048 zł, tj. 95,7%. Dla badanych gospodarstw ogółem w regionie 
FADN Małopolska i Pogórze zmniejszenie wartości wypracowanego dochodu w 2008 r. 
wyniosło 18 822 zł, tj. 29,66%. Powyższa sytuacja wynikła m.in. ze spadku cen artyku-
łów rolnych, co doprowadziło do znaczącego zmniejszenia dochodowości gospodarstw  
rolnych (http://www.strefabiznesu.nto.pl/sites/default/files/docs/Ceny_produktow_rol- 
nych_w_lutym_2009.pdf).

We wszystkich badanych gospodarstwach rolnych regionu FADN Małopolska 
i Pogórze dochód na osobę pełnozatrudnioną w całym badanym okresie przekraczał 
minimalną płacę brutto otrzymywaną w  gospodarce narodowej ponad trzykrotnie. 
Osoba pełnozatrudniona w  gospodarstwie rolnym województwa małopolskiego 
w 2014 r. osiągnęła ponad 4,6 razy wyższe wynagrodzenie od minimalnej płacy brutto. 
W przypadku badanych gospodarstw ogółem w 2012 r. dochód na osobę pełnozatrud-
nioną w gospodarstwie rolnym był niemal czterokrotnie wyższy aniżeli wartość płacy 
minimalnej brutto (tab. 2)4.

Badane gospodarstwa województwa świętokrzyskiego w całym analizowanym okre-
sie uzyskały największą wartość dochodu w przeliczeniu na ha UR. Największy wzrost 
dochodu w przeliczeniu na 1 ha UR, sięgający 3,2 razy w stosunku do 2004 r. odno-
towano w gospodarstwach położonych w województwie małopolskim. We wszystkich 
badanych gospodarstwach rolnych w 2012 r. zaobserwowano ponad dwukrotny wzrost 
wartości wypracowanego dochodu z 1 ha UR w stosunku do 2004 r. Na podstawie kore-
lacji liniowej Pearsona5 ustalono, iż uzyskany dochód z  prowadzenia gospodarstwa 

4 http://wynagrodzenia.pl/gus_placa_minimalna.php (wartość płacy minimalnej brutto otrzy-
mywanej w gospodarce narodowej w poszczególnych latach w zł: 2004 – 849; 2005 – 899,1; 
2006 – 936; 2007 – 1126; 2008 – 1276; 2009 – 1317; 2010 – 1386; 2011 – 1500; 2012 – 1600).

5 http://www.naukowiec.org/kalkulatory/korelacja.html.

m.in
http://www.strefabiznesu.nto.pl/sites/default/files/docs/Ceny_produktow_rol
nych_w_lutym_2009.pdf
http://wynagrodzenia.pl/gus_placa_minimalna.php
http://www.naukowiec.org/kalkulatory/korelacja.html
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rolnego w przeliczeniu na 1 ha UR oraz średnia powierzchnia gospodarstwa ogółem 
wykazują umiarkowaną względnie znaczącą zależność łączącą obie cechy. Wskaźnik 
korelacji liniowej Pearsona dla badanych gospodarstw ogółem wyniósł rxy = 0,67, co 
oznacza, że powierzchnia posiadanych użytków rolnych w pewnym stopniu warunkuje 
poziom uzyskiwanych dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego (tab. 2).

Tabela 2. Dochód towarowych gospodarstw rolnych uczestniczących nieprzerwanie w sys-
temie FADN dla regionu Małopolski i Pogórza

Table 2. Income from agricultural holdings participating continuously in the system 
FADN for Malopolska Voievodeship and Pogórze

Region Rok / Year

FADN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SE420 Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (zł) / Income from a family farm (PLN)

Małopolska 33001 27481 65569 85990 43942 44290 53883 90710 130 110

Podkarpacie 44372 44545 65192 70381 62301 70412 74972 86201 126 522

Śląsk 50025 45920 78272 90271 64032 45574 85995 104970 126 217

Świętokrzyskie 53265 54859 71265 79670 76629 61310 106450 126141 119 396

Ogółem 46394 44599 70913 82277 63455 54947 83628 105155 124 933

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną (zł) 
Income from family farm to full-time employee (PLN)

Małopolska 28870 24179 48432 60248 28946 32413 40017 62205 82 632

Podkarpacie 33850 31634 46170 45677 42518 45701 50696 54120 74 433

Śląsk 33141 31642 48960 52644 37104 31909 49384 62427 71 673

Świętokrzyskie 37554 36699 44656 48589 45563 39473 62926 70436 65 905

Ogółem 33770 31666 46960 51661 39076 36998 51945 63365 72 678

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na ha UR (zł) 
Income from a family farm calculated on ha UR (PLN)

Małopolska 1012 823 1963 2471 1217 1181 1418 2338 3197

Podkarpacie 1535 1490 1964 2082 1760 1888 1963 2199 3211

Śląsk 1363 1180 1967 2175 1472 1022 1941 2322 2703

Świętokrzyskie 1973 1952 2457 2638 2504 1904 3216 3811 3491

Ogółem 1482 1356 2117 2351 1748 1454 2183 2703 3116

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012

Source: Autor’s study based on FADN database for individual farms keeping their agricultural 
accounts uninterrupted in years 2004–2012
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Analiza wybranych wskaźników sprawności finansowej 
gospodarstw rolnych

Tabela 3 przedstawia ocenę wskaźników zdolności płatniczej towarowych gospo-
darstw rolnych uczestniczących nieprzerwanie w  systemie FADN dla regionu 
Małopolski i Pogórza z podziałem na województwa. Prawie wszystkie analizowane 
gospodarstwa z  próby, ogółem liczącej 331 podmiotów, osiągnęły wartość wskaź-
nika sfinansowania majątku trwałego przekraczającą 100%, spełniając tym samym 
założenia niniejszego wskaźnika. Świadczy to o  zgromadzeniu kapitału własnego 
oraz zaciągniętych zobowiązaniach długoterminowych, które przewyższają wartość 
aktywów trwałych niniejszych gospodarstw. Od 2004 do 2007 r. zaobserwowano 
zmniejszenie liczby gospodarstw spełniających powyższe założenia o 11 podmiotów, 
tj. niespełna o  1,9%. W  całym analizowanym okresie ilość badanych gospodarstw 
ogółem spełniających założenia wskaźnika zmniejszyła się jedynie o jeden podmiot. 
Świadczy to o braku konieczności finansowania aktywów trwałych zobowiązaniami 
krótkoterminowymi, co pozytywnie przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie 
gospodarstw.

Wartość wskaźnika udziału kapitału pracującego powinna kształtować się na 
poziomie kilkunastu procent, jednakże dla założeń modelu próg ten został ustalony 
na poziomie powyżej 10%. W ostatnim roku analizy dla badanych gospodarstw ogółem 
aż 80% podmiotów spełniło założenia modelu, czyli nastąpił wzrost w stosunku do 
roku bazowego o  4 p.p. Zwiększenie udziału gospodarstw spełniających założenia 
modelu sięgające 10 p.p. (w stosunku do roku bazowego) odnotowano w wojewódz-
twie podkarpackim. W  województwie świętokrzyskim na przestrzeni badanych lat 
wzrost ten wyniósł jedynie 1 p.p., jednakże udział powyższych gospodarstw speł-
niających założenia modelu był najwyższy, wyniósł on 85% w 2012 r. Niemal 75,6% 
badanych gospodarstw może bez ponoszenia ryzyka podejmować decyzje inwesty-
cyjne (tab. 3).

Zalecana wartość wskaźnika bieżącej płynności mieści się w  przedziale 1,3–2,0. 
Udział badanych gospodarstw spełniających powyższe założenia modelu dla próby 
ogółem w 2012 r. wyniósł jedynie 3,9%. Od 2004 r. liczba gospodarstw spełniających 
niniejsze założenia wzrosła o 1,2 p.p., tj. 4 gospodarstwa. W województwie podkar-
packim w 2012 r. 6,4% gospodarstw spełniło powyższe założenia. Otrzymane wyniki 
wskaźnika bieżącej płynności świadczą o braku pokrycia zobowiązań krótkotermino-
wych przez aktywa obrotowe lub o nadmiernym poziomie zapasów w sytuacji prze-
kroczenia ustalonej maksymalnej wartości wskaźnika. Taka sytuacja miała miejsce 
w ponad 95% badanych gospodarstwach rolnych (tab. 3).

Dla ustalenia liczby badanych gospodarstw spełniających założenia podstawowego 
wskaźnika autonomii finansowej jako dolną granicę przyjęto 2,0, zgodnie z zaleceniami 
(Goraj i  Mańko, 2009, s. 173–174). We wszystkich analizowanych gospodarstwach 
rolnych ogółem w 2012 r. jedynie 6,0% badanych podmiotów, tj. 20 gospodarstw, speł-
niło powyższe założenia. Wzrost liczby gospodarstw ogółem dla niniejszych założeń 
od 2004 r. wyniósł 1,8 p.p., tj. 6 podmiotów. Największy udział gospodarstw, których 
wartość posiadanego kapitału własnego pokrywa co najmniej dwukrotnie wartość 
zobowiązań ogółem odnotowano w  województwie podkarpackim. W  2012 r. wskaź-
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nik ten wyniósł 9,7%, co stanowiło wzrost w stosunku do roku bazowego o 1,6 p.p. 
W województwie świętokrzyskim jedynie co 20 badane gospodarstwo w 2012 r. speł-
niło założenia omawianego wskaźnika. Powyższa sytuacja świadczy o dużym udziale 
zobowiązań ogółem w wartości posiadanego kapitału własnego, dla niemal 95% bada-
nych podmiotów (tab. 4).

Tabela 3. Wskaźniki zdolności płatniczej towarowych gospodarstw rolnych uczestniczą-
cych nieprzerwanie w systemie FADN dla regionu Małopolski i Pogórza

Table 3. Payables indices of agricultural holdings participating continuously in the sys-
tem FADN for Malopolska Voievodeship and Podgórze

Region 
FADN

Rok / Year

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ogółem 
w próbie

Wskaźnik sfinansowania majątku trwałego (ilość gospodarstw) / Indicator of financing 
fixed assets

Małopolska 69 67 67 67 68 67 66 69 70 70

Podkarpacie 61 60 58 57 59 58 57 59 60 62

Śląsk 94 91 92 89 91 91 92 92 92 94

Świętokrzyskie 103 103 99 102 102 102 104 104 104 105

Ogółem 327 321 316 315 320 318 319 324 326 331

Wskaźnik udziału kapitału pracującego (ilość gospodarstw) / Indicator of working capital

Małopolska 53 48 53 55 51 50 50 58 59 70

Podkarpacie 45 47 50 46 47 50 49 45 47 62

Śląsk 67 65 67 66 69 65 70 74 72 94

Świętokrzyskie 88 78 79 73 75 75 83 92 89 105

Ogółem 253 238 249 240 242 240 252 269 267 331

Wskaźnik bieżącej płynności (ilość gospodarstw) / Indicator of current liquidity

Małopolska 1 3 3 3 2 5 4 1 1 70

Podkarpacie 2 3 4 5 3 5 5 6 4 62

Śląsk 2 4 3 6 5 4 5 3 5 94

Świętokrzyskie 4 8 7 6 4 3 2 1 3 105

Ogółem 9 18 17 20 14 17 16 11 13 331

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012

Source: Autor’s study based on FADN database for individual farms keeping their agricultural 
accounts uninterrupted in years 2004–2012
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Tabela 4. Wskaźniki wspomagania finansowego towarowych gospodarstw rolnych uczest-
niczących nieprzerwanie w systemie FADN dla regionu Małopolski i Pogórza

Table 4. Indicators of financial support for commodity farms participating continuously 
in the system FADN for Malopolska Voievodeship and Podgórze

Region 
FADN

Rok / Year

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ogółem 
w próbie

Podstawowy wskaźnik autonomii finansowej (ilość gospodarstw) / Basic indicator 
of financial autonomy

Małopolska 2 2 2 3 1 2 4 2 4 70
Podkarpacie 5 3 5 2 4 4 4 5 6 62
Śląsk 1 2 1 4 4 5 4 3 5 94
Świętokrzyskie 6 7 7 7 7 6 7 5 5 105
Ogółem 14 14 15 16 16 17 19 15 20 331

Wskaźnik autonomii finansowej (ilość gospodarstw) / Indicator of financial autonomy

Małopolska 0 1 1 1 0 0 0 0 1 70
Podkarpacie 0 0 0 1 1 2 2 2 3 62
Śląsk 0 1 1 1 0 3 2 0 1 94
Świętokrzyskie 2 3 2 2 1 1 3 0 1 105
Ogółem 2 5 4 5 2 6 7 2 6 331

Wskaźnik udziału kapitału stałego (ilość gospodarstw) / Index of share of fixed capital

Małopolska 7 6 6 5 9 6 7 7 10 70
Podkarpacie 7 4 5 12 13 9 9 10 10 62
Śląsk 14 12 9 14 12 11 11 13 18 94
Świętokrzyskie 16 16 21 22 20 21 15 7 16 105
Ogółem 44 38 41 53 54 47 42 37 54 331

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012

Source: Autor’s study based on FADN database for individual farms keeping their agricultural ac-
counts uninterrupted in years 2004–2012

Minimalna wartość wskaźnika autonomii finansowej w literaturze przedmiotu okre-
ślona została na poziomie 66,7% (Goraj i Mańko, 2009, s. 174). Na potrzeby przeprowa-
dzonej analizy oraz z powodu niskiego udziału kapitału własnego w pasywach ogółem, 
wartość wskaźnika pozwalająca na ujęcie gospodarstw w badaniach, przyjęta została na 
poziomie 50,0%6. Z przeprowadzonej analizy wynika, że niespełna 2% podmiotów ogółem 

6 W  sytuacji ustalenia wskaźnika autonomii finansowej na zalecanym poziomie 66,7%, żadne 
z  badanych gospodarstw nie osiągnęłoby powyższej wartości. Świadczy to o  dużym udziale 
zobowiązań ogółem w  stosunku do posiadanego kapitału własnego gospodarstw. Niniejsza 
sytuacja wynika ze specyfiki produkcji rolniczej. Wysoka stopa amortyzacji posiadanych maszyn 
rolniczych wymusza konieczność prowadzenia inwestycji odtworzeniowych co kilka lat. 
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w 2012 r. spełniło warunki modelu. Najgorszą sytuację odnotowano w gospodarstwach 
województwa małopolskiego. W 5 spośród 9 analizowanych lat żadne gospodarstwo nie 
spełniło warunków modelu. Świadczy to o dużym udziale kapitału obcego w pasywach 
ogółem gospodarstwa. W 98% badanych podmiotów ogółem w 2012 r. wartość posiada-
nego kapitału własnego stanowiła niespełna 50% wartości pasywów ogółem. 

W ustaleniu liczebności gospodarstw rolnych spełniających założenia wskaźnika 
udziału kapitału stałego, jako dolną granicę przyjęto 95% (Goraj i  Mańko, 2009). 
W całym analizowanym okresie jedynie co czwarty badany podmiot spełnił niniejsze 
warunki omawianego wskaźnika. We wszystkich województwach odnotowano wzrost 
liczby gospodarstw rolnych, których posiadany kapitał własny plus zobowiązania 
długoterminowe pokrywały co najmniej 95% pasywów ogółem o 3 p.p., tj. 10 podmio-
tów. W latach 2007–2009 zanotowano największą liczbę badanych gospodarstw ogółem 
spełniających warunki wskaźnika. Średnia liczba gospodarstw spełniających powyższe 
założenia w omawianych latach wyniosła niespełna 55 badanych podmiotów.

Podsumowanie i wnioski 
Badane towarowe rodzinne gospodarstwa rolne powyżej 10 ha UR, uczestniczące 
nieprzerwanie w systemie FADN w województwie śląskim odznaczały się największą 
średnią powierzchnią posiadanych własnych użytków rolnych. We wszystkich analizo-
wanych latach dla całego makroregionu Małopolski i Pogórza wyniosła ona 46,7 ha. 
Również powierzchnia dzierżawionych użytków rolnych oraz ich udział w  ogólnej 
strukturze UR dla wspomnianego województwa był najwyższy.

Analizowane rodzinne gospodarstwa rolne dla regionu FADN Małopolska i Pogórze 
uzyskały ponad dwukrotne zwiększenie wartości otrzymanego dochodu na przestrzeni 
badanych lat. Poziom dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w wojewódz-
twie świętokrzyskim w 5 z pośród 9 analizowanych okresów był najwyższy. Dochód ten 
we wszystkich badanych województwach przekraczał minimalną płacę brutto ponad 
trzykrotnie w całym analizowanym okresie. Natomiast gospodarstwa z województwa 
świętokrzyskiego osiągnęły najwyższą wartość dochodu w  przeliczeniu na 1 ha UR 
w omawianych latach.

Analizując wybrane wskaźniki zdolności płatniczej oraz wspomagania finansowego 
rodzinnych gospodarstw rolnych powyżej 10 ha UR przedstawić można następujące 
wnioski:
1. Zgromadzony kapitał własny oraz zaciągnięte zobowiązania długoterminowe dla 

większości badanych gospodarstw rolnych przewyższają wartość posiadanych ak-
tywów trwałych. Świadczy to o braku konieczności finansowania aktywów trwałych 
zobowiązaniami krótkoterminowymi.

2. Ponad 75% badanych rodzinnych gospodarstw rolnych może bez ponoszenia ryzy-
ka podejmować decyzje inwestycyjne.

3. W 95% badanych podmiotów zaobserwowano nadmierny poziom zapasów wpływa-
jących negatywnie na bieżącą płynność gospodarstwa.

4. Wartość posiadanego kapitału własnego dla 98% analizowanych gospodarstw sta-
nowi niespełna 50% wartości pasywów ogółem.
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Równość szans kobiet na rynku pracy – aspekty teoretyczne 
i empiryczne

Equal chances for woman at the labour market – 
the theoretical and empirical aspects

Janina Sawicka, Marcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk,  
Paulina Trębska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie. W artykule ukazano zróżnicowanie na polskim i europejskim rynku pracy 
z perspektywy równości szans populacji kobiet. Omówiono ekonomiczny kontekst polityki 
równościowej. Zaprezentowano mierniki określające zróżnicowanie sytuacji dochodowej 
według płci. Przedstawione wyniki badań potwierdziły słabszą pozycję kobiet, bowiem tę 
grupę na rynku pracy wyróżnia niższy wskaźnik zatrudnienia i wyższa stopa bezrobocia. 
Niedostateczny jest także udział kobiet w gremiach decyzyjnych, ciałach przedstawiciel-
skich zarówno w biznesie, jak i w polityce, w życiu publicznym. Innym obszarem porów-
nań były płace i wynagrodzenia. Dane statystyczne potwierdzają, że zarówno w Polsce, 
jak i w krajach europejskich utrzymują się istotne różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn 
(ang. gender pay gap). Na podstawie porównań według sumarycznego wskaźnika równości 
płci (GII) zauważa się wyraźne dysproporcje między krajami rozwiniętymi, w tym pań-
stwami skandynawskimi, państwami śródziemnomorskimi, a krajami Europy Środkowo- 
-Wschodniej.

Słowa kluczowe: równość szans • rynek pracy • luka płacowa (GPG) • indeks nierówno-
ści (GII)

Abstract. In the article was shown diversification on the Polish and European labor mar-
ket from the perspective of equal opportunities populations women. There was discussed 
the economic context of equal chances policy. There were presented measures specifying 
the diversity of the income situation by gender. The research results confirmed the weak-
er position of women because this group in the labor market is distinguished by a lower 
employment rate, the higher unemployment rate. Insufficient is also the participation of 
women in decision-making bodies, representative bodies both in business and in politics, 
in public life. Another area of the comparisons were wages and salaries. Statistical data 
confirmed that both in Poland and in the European countries remain substantial differ-
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ences in income between women and men (gender pay gap). On the basis of comparisons 
by the summary Gender Inequality Index (GII) there was noted significant disparities be-
tween the developed countries, including the Scandinavian countries, the Mediterranean 
ones and the countries of Central and Eastern Europe.

Keywords: equal opportunities • the labor market • the pay gap (GPG) • inequality in-
dex (GII)

Wstęp

Oczekuje się, że nowoczesne państwo demokratyczne powinno zapewnić równość 
szans wszystkim swoim obywatelom. Ta równość ma się przejawiać w  swobodnym 
dostępie do dziedzin życia społecznego, zawodowego, gospodarczego i politycznego. 
Zawsze w każdym kraju będą istnieć grupy osób, charakteryzujące się potencjalnym 
ryzykiem dyskryminacji. Przyczynami tego zjawiska mogą być różne odmienności, 
cechy, spośród których do najczęściej spotykanych można zaliczyć: płeć, rasę, wiek, 
niepełnosprawność, narodowość, religię, orientację seksualną. W  państwach demo-
kratycznych podejmowanych jest wiele działań służących wyrównywaniu szans 
i przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu osób i grup społecznych. Kraje prowadzą 
tzw. politykę równościową, która określa cele, kierunki działania oraz środki służące 
promowaniu równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji (Sawicka, 2013).

W Polsce, w szczególności po wejściu do Unii Europejskiej, na wzór krajów kręgu 
cywilizacji Zachodu, wzrasta świadomość społeczeństwa, co do kwestii równości szans 
i potrzeby działań prorównościowych w wielu obszarach życia społecznego, kultural-
nego i w gospodarce. Zagadnienia dotyczące równego traktowania i przeciwdziałania 
dyskryminacji są przedmiotem regulacji i zapisów w  licznych dokumentach, rezolu-
cjach, konwencjach i  strategiach, aktach prawnych zarówno międzynarodowych, jak 
i  krajowych. Należałoby jednak podkreślić, że wciąż istnieją zbyt duże rozbieżności 
między stanem formalnym a implementacją prawa w praktyce i że w sensie prawnym 
(łac. de jure) mamy większy postęp niż sferze realnej (łac. te facto). Celem artykułu 
jest ukazanie zróżnicowania na polskim i  europejskim rynku pracy z  perspektywy 
równości szans populacji kobiet oraz omówienie ekonomicznego kontekstu polityki 
równościowej.

Materiał i metody

W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu w częściach dotyczących zagad-
nień teoretycznych, jak również posłużono się polskimi i europejskimi aktami legisla-
cyjnymi normującymi zjawisko wykluczenia. W  części empirycznej natomiast przed-
stawiono własne analizy, wykorzystując dane wtórne pochodzące z Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz Eurostatu. Wykorzystano także ekspertyzy Europejskiego Instytutu 
ds. Równości Kobiet i  Mężczyzn w  Wilnie (EIGE) czy dane pochodzące z  Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). W artykule przedstawione zostały mierniki 
dotyczące rynku pracy, tj. luka płacowa (GPG), czy indeks nierówności (GII).
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Wyniki i dyskusja

Ekonomiczny kontekst polityki równościowej
Perspektywa równości ma istotne znaczenie w  wymiarze ekonomicznym. Zauważa 
się zależność między wyższym poziomem wzrostu gospodarczego a poszanowaniem 
praw w  zakresie równouprawnienia, gdyż wyższy poziom rozwoju w  konsekwencji 
prowadzi do postępu w takich dziedzinach, jak: edukacja, kultura czy ochrona zdro-
wia. Występuje również odwrotna zależność między równouprawnieniem a rozwojem 
gospodarczym, polegająca na tym, że im większa jest aktywizacja kobiet, osób niepeł-
nosprawnych, osób wykluczonych z  rynku pracy, tym większy jest wzrost produktu 
krajowego brutto poprzez wykorzystanie większych zasobów siły roboczej w  ujęciu 
jakościowym oraz ilościowym. Równe szanse przynoszą korzyści ekonomiczne, zaś ich 
brak potęguje straty. Przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności gospodarki 
oraz lepszych wyników gospodarczych, równość jest również determinantą wprowa-
dzającą pozytywne zmiany w społeczeństwie. Wzrasta poziom świadomości społecznej 
przyczyniający się do łamania stereotypów. Zmiany te powodują uwalnianie zabloko-
wanego kapitału, jaki wnoszą wraz ze swoją pracą kobiety. Równość szans ma dodatni 
wpływ na wynik ekonomiczny całej gospodarki. Wyraża się to poprzez możliwość 
uzyskania wyższego PKB, wyrównania wciąż istniejących luk płacowych oraz innych 
aspektów zaistnienia na rynku pracy, np. samozatrudnienia. Wspomniana równość 
szans oprócz ilościowych aspektów posiada również aspekty jakościowe, a mianowicie 
aspekt różnorodności na rynku pracy (Sawicka i Łagoda, 2015). Dlatego też za włącze-
niem problematyki równości szans do głównego nurtu wszystkich dziedzin aktywności 
i  polityk UE oraz krajów członkowskich przemawiają argumenty nie tylko związane 
z kwestią sprawiedliwości, lecz także wydajności ekonomicznej.

Ryc. 1. Przyczyny nierówności ze względu na płeć
Fig. 1. The causes of inequality based on gender

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Author’s study
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Dyskryminacja niesie ze sobą spadek efektywności. Sytuacja, w  której ekono-
miczną rolę jednostek określa się poprzez płeć czy niepełnosprawność, a  nie 
zdolności i  umiejętności prowadzi do niegospodarności poprzez niewykorzysta-
nie w  odpowiednim stopniu umiejętności danej, dyskryminowanej grupy, w  tym 
przypadku kobiet. Dążąc do eliminacji dyskryminacji i segregacji, można osiągnąć 
rozwój zasobów siły roboczej o  różnych umiejętnościach, a  tym samym ulepszyć 
proces organizacji pracy. Uczestnictwo na przykład kobiet w gospodarce na takich 
samych prawach jak w  przypadku mężczyzn może również w  pozytywny sposób 
wpłynąć na życie rodzinne, jeżeli interesy kobiet wspierane będą przez politykę 
promowania równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a  zawodowym (Parlament 
Europejski, 2007).

Regulacje prawne
Zagadnienia dotyczące równego traktowania i  przeciwdziałanie dyskryminacji są 
przedmiotem regulacji wielu aktów prawnych zarówno międzynarodowych, jak i krajo-
wych. Wiodącym aktem prawnym, w którym zawarto stanowisko w sprawie równego 
traktowania jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Nasz 
kraj ratyfikował także Konwencję nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą 
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 1958 r. Ponadto zapisy 
o równości szans i niedyskryminacji są obecne w ustawodawstwie Unii Europejskiej od 
początku integracji europejskiej. 

Opis działań w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn można znaleźć m.in. 
w  takich dokumentach, jak: konkluzje Rady EU z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski 
Pakt na Rzecz Równości Płci 2011–2020 (Dz. Urz. UE C 155 z 25.05.2011) (Stolarczyk, 
2016), a także w wieloletnich ramach finansowych (WRF 2014–2020) oraz w progra-
mie Prawa, równość i obywatelstwo. Przyjęto Kartę Kobiet i dokument Strategiczne 
Zaangażowanie na rzecz równości płci w  latach 2016–2019 (Parlament Europejski, 
2016). Ostatnia strategia obejmuje pięć podstawowych założeń związanych z równo-
uprawnieniem kobiet i mężczyzn (Parlament Europejski, 2015): 
– promowanie równości płci i praw kobiet na świecie;
– zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy oraz dążenie do takiego samego stopnia 

niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn;
– zmniejszenie różnicy w płacach i świadczeniach emerytalnych obu płci;
– promowanie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych;
– zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią oraz ochrona ofiar i wsparcie dla osób, 

które doświadczyły przemocy ze względu na płeć.

Kilka lat temu utworzono Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i  Mężczyzn 
(EIGE) z siedzibą w Wilnie, unijną jednostkę badawczo-opiniotwórczą.

m.in
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Rola kobiet na obszarach wiejskich i w rolnictwie
Na obszarach wiejskich kobiety tradycyjnie bardziej kojarzono z  wykonywaniem 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie niż zawodem rolnika. Duże znaczenie 
miała rolnicza struktura społeczeństwa, gdzie zaznaczał się wyraźny podział obowiąz-
ków i ról ze względu na płeć zarówno w pracy w gospodarstwie rolnym, jak i w gospo-
darstwie domowym (Michalska, 2013).

Współcześnie charakter obszarów wiejskich uległ radykalnej zmianie, zarówno 
pod względem struktur ekonomicznych, jak i norm społecznych. Gospodarka rynkowa 
przewartościowała w  sposób dość znaczący rolę poszczególnych funkcji rolnictwa. 
Rolnictwo poza funkcją obszarów wiejskich pełni także funkcje turystyczną, usługową, 
mieszkalną, itp. Zmiany zachodzące w tych poszczególnych funkcjach i relacje między 
nimi nie prezentują jednolitego obrazu rolnictwa. Wśród różnorodnych strategii 
rolniczego gospodarowania, co ma wpływ także na role kobiet, można wyodrębnić co 
najmniej trzy następujące możliwości wykonywania pracy w gospodarstwach rolnych 
(Sawicka, 2005; Sawicka, 2013): 
– praca tylko w gospodarstwie rolnym; 
– łączenie pracy w rolnictwie z pracą zarobkową poza gospodarstwem;
– podejmowanie innych działalności w gospodarstwie rolnym.

Gospodarowanie rolnicze
W typowych gospodarstwach rolnych kobieta jest partnerką mężczyzny. Wyraźnie 
zaznaczony jest podział ról w  rodzinie. Kobiety zajmują się domem, oprócz tego 
zajmują się prowadzeniem rozliczeń oraz rachunków, a także specjalizują się w hodowli 
bydła mlecznego. Dla mężczyzn przewidziane są wszelkiego rodzaju prace polowe oraz 
mechanizacja. Przy specjalizacji w  hodowli zajmują się produkcją wielkotowarową. 
Gospodarstwa rolne charakteryzują się wzrostem skali produkcji, specjalizacji oraz 
towarowości (Sawicka, 2005).

Udział pracy kobiet w  gospodarstwie rolnym jest zależny od struktury agrar-
nej tego gospodarstwa. W dużych gospodarstwach kobiety częściej i więcej pracują 
niż w  mniejszych (Sawicka, 2005). Praca poza gospodarstwem jest skorelowana 
z wielkością gospodarstwa rolnego. Kobiety z małych gospodarstw częściej pracują 
również poza gospodarstwem, co daje im dochód z  innego tytułu. Istnieje w  tym 
przypadku duża zależność od zewnętrznych źródeł dochodu, gdyż małe, tradycyjnie 
prowadzone gospodarstwa nie mogą już być wystarczającym źródłem utrzymania 
dla rodziny.

Łączenie pracy w gospodarstwie rolnym i pracy zarobkowej
Kobiety częściej niż mężczyźni łączą pracę w gospodarstwie rolnym z pracą zarob-
kową. Niskie dochody z gospodarstwa rolnego zmuszają je do podjęcia innej pracy 
będącej dodatkowym źródłem dochodu. Kobiety posiadają zazwyczaj pozarolnicze 
wykształcenie, co zwiększa ich szanse oraz chęci do wykonywania pracy w zdobytym 
zawodzie. Pomimo dodatkowej pracy poza gospodarstwem, rzadko kiedy występują 
migracje z obszarów wiejskich. To właśnie mieszkanie na wsi jest obecnie alterna-
tywą dla życia w mieście. Praca poza rolnictwem urozmaica życie, pozwala jednostce 
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się rozwijać oraz przeciwdziała występowaniu izolacji. Dawniej kobiety poza gospo-
darstwem pracowały w szkole albo zajmowały się opieką zdrowotną, obecnie dostęp 
do tych zawodów jest utrudniony ze względu na wysokie wymagania odnośnie kwali-
fikacji (Krzyżanowska, 2014).

Dywersyfikacja działalności na obszarach wiejskich i nowe kierunki produkcji 
w gospodarstwie rolnym 

Kobiety z obszarów wiejskich od zawsze inicjowały różnorodne i nowatorskie dzia-
łania zarówno w rolnictwie, jak i pracując poza gospodarstwem. Kobiety niezależnie 
od miejsca zamieszkania mają szerokie i różnorodne zainteresowania, pasje i hobby, 
a  posiadany przez nie kapitał społeczny daje im dodatkowo szansę na ciekawe 
pomysły i  nowe perspektywy rozwoju zarówno w  życiu zawodowym, jak i  prywat-
nym. Kreatywność kobiet wyzwala wiele interesujących pomysłów na urozmaicenie 
kierunków działalności gospodarstwa rolnego. Nowe działalności dają możliwość 
uzyskania dodatkowego dochodu oraz zwiększają elastyczność gospodarowania 
i wykorzystania posiadanych zasobów (agroturystyka, produkty regionalne, zielar-
stwo, itp.). 

Zarówno europejskie, jak i  ogólnopolskie dane statystyczne dotyczące sytuacji 
na rynku pracy dowodzą, iż populację kobiet cechuje niższa aktywność zawodowa 
i  zatrudnienie oraz wyższa stopa bezrobocia niż w  przypadku mężczyzn. Na wsi 
wszystkie te wskaźniki są gorsze niż w miastach.

Można zaobserwować duże różnice między krajami członkowskimi pod względem 
zatrudnienia kobiet i  mężczyzn (por. ryc. 2). W  2015 r. we wszystkich bez wyjątku 
krajach wskaźniki zatrudnienia populacji mężczyzn były o kilka lub kilkanaście punk-
tów procentowych wyższe niż populacji kobiet. W krajach skandynawskich, takich jak 
Dania, Szwecja, Finlandia, wskaźnik zatrudnienia kobiet był bliski poziomowi 75% 
i prawie dorównywał populacji mężczyzn. Wyższe wskaźniki od średniej unijnej wystą-
piły m.in. w Holandii, Austrii, Niemczech. Najniższa obecność kobiet na rynku pracy 
już tradycyjnie występuje w  krajach śródziemnomorskich, tj. we Włoszech i  Grecji. 
W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce, wskaźniki zatrudnienia 
kobiet są niższe niż unijna średnia (Durka i in., 2012).

Według spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2011 r., w Polsce w ostatnim 
dziesięcioleciu dokonały się pozytywne zmiany co do ogólnego poziomu wykształce-
nia. W okresie między kolejnymi NSP z lat 2002 i 2011 największą dynamikę wzrostu 
zaobserwowano w  grupie ludności z  wykształceniem wyższym, której udział wzrósł 
z 10% do 17%, tj. o 7 p.p. (por. ryc. 2).

Według kryterium poziomu wykształcenia w  grupach z  wykształceniem średnim 
i policealnym oraz wyższym zauważalna jest przewaga kobiet nad mężczyznami i to 
zarówno w mieście, jak i na wsi (odwrotnie jest w grupach z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym, gdzie tradycyjnie już przeważają mężczyźni). Zauważalnie więk-
szy dostęp do edukacji jak również zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych 
specjalistów w miastach skutkuje lepszym wykształceniem ludności miejskiej. Ludzie 
zamieszkujący tereny wiejskie w  większości zakończyli edukację na poziomie szkół 
zawodowych i  policealnych (57% mężczyzn i  45% kobiet). Wśród mieszkańców wsi 
wyższe wykształcenie posiada co trzynasty mężczyzna oraz co ósma kobieta. Wyższy 
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Ryc. 2. Wskaźnik zatrudnienia według płci w krajach Unii Europejskiej, 2015
Fig. 2. Index of employment by gender in the European Union, 2015

Źródło: General Statistics Database, total employment and employment rates; European Institute 
for Gender Equality

Source: General Statistics Database, total employment and unemployment rates; European Insti-
tute for Gender Equality
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poziom wykształcenia kobiet nie poprawia jednak ich pozycji na rynku pracy, ponie-
waż wciąż niższa jest ich aktywność zawodowa, wskaźniki zatrudnienia, a co za tym 
idzie wyższa stopa bezrobocia rejestrowanego.

W latach 2003–2015 wskaźnik bezrobocia wśród kobiet zamieszkujących gminy 
wiejskie był średnio o  2,3 p.p. wyższy niż w  przypadku mężczyzn. Dysproporcje 

Ryc. 3. Struktura wykształcenia kobiet i mężczyzn w mieście i na wsi w 2011 r.
Fig. 3. The structure of education of women and men in urban and rural areas in 2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań; GUS; Warszawa 2012, s. 60.

Source: Author’s study based on the report of the results of the National Census of Population 
and Housing; GUS; Warsaw 2012, p. 60.

Ryc. 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród mieszkańców gmin wiejskich w Polsce
Fig. 4. The registered unemployment rate among residents of rural municipalities in Po-

land

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL
Source: Author’s calculations based on the CSO data, BDL
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z pewnymi wahaniami utrzymywały się na podobnym poziomie w ciągu analizowa-
nych 13 lat. Zauważyć można większą wrażliwość wskaźnika zatrudnienia i bezrobocia 
mężczyzn w  stosunku do zjawisk niekorzystnej koniunktury gospodarczej. Różnice 
w zatrudnieniu i bezrobociu na niekorzyść kobiet nie są już tak jednoznaczne w okre-
sach pogorszenia koniunktury gospodarczej, skutki bowiem dotykają wszystkich 
uczestników rynku pracy jednakowo.

Niezmiennie utrzymuje się globalna tendencja do niższego wynagradzania kobiet 
za tę samą co mężczyzn pracę (ang. gender pay gap), mniejszy jest także ich udział 
w gremiach decyzyjnych spółek, korporacji czy przedsiębiorstw i w wybieranych orga-
nach przedstawicielskich. Kiedy problem ten został zauważony, podjęto szereg inicja-
tyw na szczeblu unijnym, a także przez rządy państw członkowskich, mających na celu 
promocję kobiet na rynku pracy. Dotychczasowo najbardziej efektywny w praktyce jest 
tzw. system kwotowy nakładający procentowy obowiązek (potocznie parytet) udziału 
płci niedoreprezentowanej w  gremiach decyzyjnych, na listach wyborczych, w  skła-
dach zarządów i rad nadzorczych. 

Współcześnie kobiety częściej zajmują kierownicze stanowiska niż w przeszłości. 
Tendencja ta jest zauważalna głównie w krajach rozwiniętych. Przeszkody w dostępie 
kobiet do zajmowania prominentnych stanowisk determinowane są przez uwarun-
kowania ekonomiczne, społeczne, kulturowe, jak również religijne. Bariery w dostę-
pie kobiet do wyższych stanowisk określane są jako występowanie tzw. szklanego 
sufitu oraz szklanego klifu. „Szklany sufit” (ang. glass ceiling) oznacza trudności nie 
do pokonania, w celu objęcia dobrego, wyższego stanowiska u pracodawcy, pojęcie 
to nie dotyczy jednak konkretnego przypadku, lecz całej zbiorowości. Natomiast 
„szklany klif” występuje, gdy kobieta, osiągając eksponowane stanowisko, zostaje 
obarczona niezwykle trudnymi do wykonania zadaniami, jest surowiej oceniana, a jej 
niepowodzenia są mocniej karane niż w  przypadku mężczyzn. Polega to zatem na 
tzw. podcinaniu skrzydeł i „popychaniu” kobiet w stronę metaforycznego szklanego 
klifu z  nadzieją, że w  krótkim czasie zostaną zdegradowane na niższe stanowisko 
(Szaban, 2013).

Jednym z  przejawów dyskryminowania kobiet w  zatrudnieniu jest aspekt jako-
ściowy, tzn. występowanie dysproporcji względem płci w  zajmowaniu ważnych 
stanowisk. Taka sytuacja dotyczy zarówno działalności przedsiębiorstw prywatnych, 
jak i instytucji państwowych. W przypadku udziału kobiet w zarządach dużych spółek 
giełdowych (ryc. 5) można zaobserwować duże zróżnicowanie przestrzenne wśród 
krajów Unii Europejskiej. Pozwala to na pogrupowanie krajów według cech geogra-
ficznych z pewnymi wyjątkami. Największe dysproporcje względem płci w zasiada-
niu w zarządach spółek giełdowych występują w krajach południa Europy z wyłącze-
niem Włoch. Na przeciwległym biegunie są kraje skandynawskie, kraje Beneluksu, 
jak również Francja i  Niemcy. W  obrębie państw członkowskich, które przystąpiły 
do Unii Europejskiej traktatem akcesyjnym z 1 maja 2004 r. można zauważyć duże 
rozbieżności – wśród nich najlepiej ze zjawiskiem „szklanego sufitu” radzi sobie 
Łotwa, gdzie prawie jedna trzecia zarządu spółek giełdowych obsadzona jest przez 
kobiety, najgorzej Estonia (7,1%). Takie zróżnicowanie wśród sąsiadów wskazuje na 
istnienie innych czynników, decydujących o stopniu dyskryminacji, niż tylko geogra-
ficzno-kulturowe. 
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Ryc. 5. Udział kobiet w zarządach dużych spółek giełdowych – październik 2014 r.
Fig. 5. The participation of women on the boards of large listed companies – October 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gender balance on corporate boards. Europe is crac-
king the glass ceiling, Komisja Europejska 2015

Source: Author’s calculations based on Gender balance on corporate boards. Europe is cracking 
the glass ceiling, the Commission of the European 2015
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Głównym gremium przedstawicielskim w  społecznościach wiejskich są organy 
samorządowe. Zmiany polegające na wzroście partycypacji kobiet w organach decy-
zyjnych na wsi zachodzą powolnie, jednak trzeba zauważyć wyraźną tendencję do 
feminizacji zarówno stanowiska sołtysa, jak i  rad w  gminach wiejskich. Sołtys jest 
organem pomocniczym gminy powoływanym fakultatywnie. Sołtysi są wybierani na 
zazwyczaj czteroletnią kadencję. Funkcja ta jest „łącznikiem” między społecznością 
lokalną a  władzami gminy. Jest to funkcja społeczna, gdyż sołtysi nie otrzymują za 
swoją pracę wynagrodzenia, otrzymują za to procent od inkasowanych podatków 
(rolnego i leśnego), decyzją rady gminy mogą oni otrzymywać dietę oraz zwrot kosztów 
dojazdu na sesje rady gminy. Stanowisko to może niejako stanowić pewien substytut 
bądź uzupełnienie pracy zawodowej. Głównym motywem kandydowania na społeczną 
funkcję sołtysa wśród kobiet jest możliwość samorealizacji oraz zaspokojenia aspiracji, 
których nie dało się zrealizować w innych dziedzinach życia. Funkcja ta realizowana 
jest również w miejscu zamieszkania i daje się połączyć z pracą zawodową czy życiem 
rodzinnym (Matysiak, 2013).

W 1958 r. w Polsce było zaledwie 317 sołtysek, co przy mniejszej liczbie sołectw niż 
obecnie stanowiło mniej niż 1% udziału kobiet wśród sprawujących funkcję sołtysa. Od 
początku XXI w. można zaobserwować znaczący wzrost liczby sołtysek, już w 2011 r. 
co trzeci sołtys był kobietą. Wskaźnik ten stale rośnie i w 2015 r. w osiągnął wartość 
prawie 40%. 

Kolejną istotną pozycją społeczną jest funkcja radnego gminnego, jako obligato-
ryjna jest bardziej sformalizowana od funkcji sołtysa. Radni gminni wybierani są na 
czteroletnią kadencję w wyborach bezpośrednich, obecnie od 2014 r. w systemie więk-
szościowym. Oznacza to, że w przypadku wyborów do rad gmin nie były stosowane 
parytety płci.

Wyniki wyborów do rad gmin na przestrzeni badanego dwudziestolecia (lata 1995–
2014) pokazują znaczące zmiany w  procentowym udziale kobiet będących radnymi. 
W  1995 r. zaledwie 13% radnych stanowiły kobiety, przy czym wskaźnik ten był 

Ryc. 6. Sołtysi według płci w latach 2009–2015
Fig. 6. Village leaders by gender in 2009–2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS , Bank Danych Lokalnych
Source: Author’s study based on data from the Central Statistical Office, Local Data Bank
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znacząco niższy dla gmin wiejskich niż miejskich. Na przestrzeni ostatnich lat udział 
kobiet zasiadających w radach gmin rósł zarówno w gminach miejskich, miejsko-wiej-
skich, jak i wiejskich. Warto odnotować znacznie szybszy wzrost wskaźnika w gminach 
wiejskich, co poprzez wybory samorządowe w 2014 r. zaowocowało wskaźnikiem femi-
nizacji rad gmin wiejskich na poziomie 38 kobiet przypadających na 100 mężczyzn. 
Udział kobiet wśród radnych gminy wynosił kolejno: 26% dla gmin miejskich, 27% dla 
gmin miejsko-wiejskich oraz 28% dla gmin wiejskich, co oznacza odwrócenie tenden-
cji z lat 90. 

Nierówności płacowe na rynku pracy w UE
Kolejnym przejawem słabszej pozycji kobiet na rynku pracy są ich niższe płace 
w porównaniu z płacami mężczyzn za wykonywanie tej samej pracy. Potwierdzają to 
m.in. badania Eurostatu, według których w 2014 r. kobiety za identyczną pracę otrzy-
mywały przeciętnie niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Luka płacowa była zróżni-
cowana i  wynosiła od 3 p.p. w  Słowenii do 28 p.p. w  Estonii, 23 p.p. w  Niemczech, 
Czechach i Austrii (przyczyny tego stanu rzeczy to: feminizacja zawodów, praca kobiet 
w niepełnym wymiarze, mniejsza ich skłonność do mobilności).

Niższe płace nie tylko zwiększają ryzyko uzależnienia finansowego od innych, lecz 
także powodują pogłębianie dysproporcji między płciami w przyszłości. Niższa płaca 
oznacza również niższą emeryturę, w  skrajnych przypadkach przyczyniającą się do 
występowania większego ubóstwa kobiet w okresie starości.

Podejmowane są próby syntetycznego ujęcia i opisu stopnia zróżnicowań społe-
czeństw według płci w  poszczególnych krajach. Do porównań międzynarodowych 
wykorzystywany jest tzw. wskaźnik nierówności płci (ang. Gender Inequality Index 
– GII), czyli kompleksowy indeks umożliwiający porównywanie statystyk pomiędzy 
krajami. Większa wartość wskaźnika GII oznacza wyższy stopień nierówności pod 
względem płci (Krzyminiewska, 2013). GII to miara określająca utratę korzyści z uwagi 
na nierówność płci w  zakresie opieki zdrowotnej, udziału w  życiu publicznym czy 
udziału w rynku pracy. Ocena jest dokonywana w skali od 0 (całkowita równość płci) 
do 1 (całkowity brak równości) i publikowana przez Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju (United Nations Development Programme, 2016).

Kształtowanie się wskaźnika GII świadczy o dużych dysproporcjach pod wzglę-
dem nierówności płci w  krajach Unii Europejskiej. Niekorzystnie duże wartości 
wskaźnika obserwujemy w krajach o najkrótszym stażu w UE, czyli Bułgarii, Rumunii 
oraz Chorwacji, natomiast w krajach „starej piętnastki” można dostrzec stosunkowo 
niskie wartości GII. Poziom zamożności kraju, a także implementacja dyrektyw Unii 
Europejskiej w zakresie polityk równościowych wpływają na niwelowanie dyskrymi-
nacji w zakresie opieki zdrowotnej, statusu społecznego i rynku pracy.

m.in
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gender_Inequality_Index&action=edit&redlink=1


Janina Sawicka, Marcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Trębska 68

PDGR – PSAH

Ryc. 7. Luka płacowa w Unii Europejskiej w 2014 r. (%)
Fig. 7. The wage gap in the European Union in 2014 (%)
Brak danych dla Grecji i Irlandii.
There is no data for Greece and Ireland.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table-
&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc340 

Source: Author’s calculations based on http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table-
&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc340

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc340
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc340
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc340
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc340
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Ryc. 8. Gender Inequality Index w 2014 r.
Fig. 8. Gender Inequality Index in 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://hdr.undp.org/en/composite/GII
Source: Author’s calculations based on http://hdr.undp.org/en/composite/GII

Podsumowanie
Zaprezentowane w opracowaniu porównania omawianego zagadnienia dotyczące krajów 
Unii Europejskiej, a także przedstawiona na tym tle ich sytuacja w Polsce mają na celu 
zobrazowanie ekonomicznego wymiaru oraz następstw istniejących dysproporcji w trak-
towaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Występuje wyraźna współzależność między 
wyższym poziomem rozwoju gospodarczego kraju a poszanowaniem demokratycznych 
praw w obszarze równouprawnienia, co na zasadzie sprzężeń zwrotnych przyczynia się 
do wyższego poziomu rozwoju, a w konsekwencji do postępu w każdej dziedzinie życia 
społeczno-gospodarczego. Dotyczy to zarówno sfery gospodarki, edukacji, kultury, jak 
i prowadzi do większego ekonomicznego równouprawnienia, w tym także realizacji demo-

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
http://hdr.undp.org/en/composite/GII
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kratycznej zasady równości szans. Problem dyskryminacji i nierówności na rynku pracy 
Unii Europejskiej jest niezwykle złożony. Próby jego rozwiązywania poprzez działania 
wspólnotowe poodejmowane są na coraz większą skalę, lecz niestety ze zmienną dyna-
miką w poszczególnych krajach członkowskich, gdy nadaje im się wymiar ideologiczny.
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Rola kobiet w podtrzymywaniu tradycji miejsca na 
przykładzie gminy wiejskiej Brzeźnica1

Women’s Role in Maintaining the Tradition of a Place in 
Rural Municipality of Brzeźnica – Case Study

Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Renata Różycka-Czas
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Streszczenie. Brzeźnica jest gminą wiejską zlokalizowaną w południowej części Polski, 
w  obszarze powiatu wadowickiego. Na jej terenie, w  poszczególnych wsiach obserwuje 
się duże zaangażowanie kobiet w życie społeczne oraz podtrzymywanie lokalnej tradycji 
miejsca. Wiele z nich zrzeszonych jest w kołach gospodyń wiejskich oraz w innych sto-
warzyszeniach biorących czynny udział w promocji regionu, ale także w aktywizowaniu 
lokalnej społeczności. Ich aktywność przekłada się na działania związane z odnową wsi, 
udział w ratowaniu obiektów zabytkowych, zaangażowanie w pomoc na rzecz osób w wie-
ku emerytalnym, organizacje i uczestnictwo w spotkaniach, wyjazdach. Dzięki umiejęt-
ności połączenia życia zawodowego i  rodzinnego z działaniami na rzecz stowarzyszeń, 
szczególnie mocno ugruntowana jest ich pozycja na terenie gminy.

Słowa kluczowe: tradycja miejsca • rola kobiet

Abstract. Brzeźnica is the rural municipality located in southern Poland, in the area 
of Wadowice County. A large women’s engagement in social life and maintaining local 
traditions of a place can be observed in particular villages. Majority of women belong to 
Association of Farmers’House wivesorother associations focused on a region’spromotion 
and a community mobilization. Women’s activity is manifested in the village renewal 
and the rescue, conservation and restoration historic buildings. More over they are ac-
tively in volved in helping elderly, organizing and participation in meetings, trips and 
others. Their strong position in rural community is built on excellent ability to combine-
work and family life.

Keywords: tradition of a place, women’s role

1 Wyniki badań zrealizowane w ramach tematu nr DS 3371/KGPiAK/2016 zostały sfinansowane 
z dotacji na naukę przyznanej przez MNiSW.

http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.2.71
mailto:mwilkoszmamcarczyk@gmail.com
mailto:rozrena@gmail.com


Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Renata Różycka-Czas72

PDGR – PSAH

Wstęp

W artykule zwrócono uwagę na konieczność podtrzymywania tradycji miejsca w odnie-
sieniu do wsi polskiej, charakteryzującej się nieprzerwanie od wieków określonymi 
wartościami krajobrazu, a  także kulturą, zwyczajami i  tradycjami kultywowanymi 
przez jej mieszkańców. Wymieniony zespół wartości materialnych, głównie związanych 
z  krajobrazem, i  niematerialnych, czyli związanych z  tradycją składa się na pojęcie 
genius loci. Według Dąbrowskiej-Budziłło (2011) tradycja miejsca (genius loci) wynika 
z indywidualności krajobrazu, jest tym, co określa daną kulturę i przyczynia się także 
do budowania poczucia tożsamości. Genius loci związany z daną specyfiką krajobrazu, 
może stać się również źródłem inspiracji dla wyrażania przynależności do miejsca 
poprzez działalność artystyczną, a także cykliczne uroczystości.

W Polsce od ponad 20 lat dokonuje się transformacja obszarów wiejskich, którą 
cechuje dynamiczne tempo zmian. Wieś pod wieloma względami, społecznym, gospo-
darczym i przestrzennym, zbliżyła się do miasta. Duże zmiany zaszły także w rolnic-
twie. Obszary wiejskie przestały mieć charakter wyłącznie rolniczy; powstają tam 
tereny rekreacyjne i usługowe, jak również osiedla mieszkalne, zamieszkiwane często 
przez ludność napływową. Ten stan rzeczy wpływa na styl życia rodowitych mieszkań-
ców wsi, a zatem na poziom ich zatrudnienia a przez to sposób ich codziennego życia. 
Wpływa również na tożsamość miejsca oraz oddziałuje na możliwość jej utrzymania 
w dotychczasowej formie.

Pomimo wymienionych zmian, obecnie wieś przeżywa swój renesans, stanowiąc 
alternatywę dla zatłoczonego miasta. Bardzo często wybierana jest jako czasowe 
lub stałe miejsce zamieszkania dla ludności miejskiej. Jak podaje Raport o  stanie 
wsi (Nurzyńska i  Poczta, 2014) napływ ludności miejskiej na wieś w  roku 2012 był, 
podobnie jak w  latach ubiegłych, większy niż odpływ ze wsi do miast. Dominującą 
grupę migrantów stanowią osoby w wieku 25–44 lat wraz z dziećmi do 14. roku życia. 
Można podejrzewać, że trend ten będzie się utrzymywał, gdyż jak udowadniają bada-
nia Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z listopada 2013 r. (CBOS, 2014) 58% 
badanych Polaków w przypadku możliwości wyboru miejsca zamieszkania wybrałoby 
wieś, a 56% badanych kojarzy przeprowadzkę z miasta na wieś z sukcesem i awansem 
społecznym. 

Wieś staje się atrakcyjna poprzez (jeszcze w  większości zachowany) charakter 
krajobrazu, elementy regionalne, wiejską architekturę, sztukę i obyczaje. Jednocześnie 
migracji z miast do wsi towarzyszy zmiana kulturowa związana z odmiennym stylem 
życia różnym od tradycyjnego, wiejskiego. Silniej niż dotychczas zauważane przez 
Polaków są różnice pomiędzy ludnością wiejską i miejską – w roku 1993 takie różnice 
zauważało 34% badanych Polaków, a w 2013 r. już 50% (CBOS, 2014).

Ciągle jednak istnieją lokalne elementy i  zjawiska, które mogą się stać niezwy-
kle ważne dla społeczności o  różnych korzeniach. Priorytetowym działaniem może 
być konieczność ich odnalezienia i wykreowanie „miejsca pełnego znaczeń i  treści” 
(Górka, 2007). 

Dużą rolę w podtrzymywaniu genius loci odgrywają kobiety. W ciągu kilkudziesię-
cioleci charakter ich pracy zmieniał się. Jak zauważa Michalska (2013) polska wieś od 
zawsze była miejscem, w którym kobiety pełniły tradycyjne role społeczne związane 
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z domem, rodziną i gospodarstwem rolnym. Już w XIX w. kobiety poczuły potrzebę 
zrzeszania się i  udzielania pomocy sobie i  innym mieszkańcom wsi poprzez przy-
należność do kół gospodyń wiejskich (KGW). Charakter KGW został wyznaczony już 
w  momencie ich pierwotnego powołania, jako organizacji pomocniczych dla kółek 
rolniczych. Kobiety zrzeszone w KGW dzięki dostępowi do nowoczesnej wiedzy z dzie-
dziny higieny, zdrowia i żywienia, miały wspierać rozwój terenów wiejskich (Grzebisz- 
-Nowicka, 1995). Z badań Walczak-Duraj (2008) wynika, że ponad 30% osób z grupy 
kobiet wiejskich należących do jakiejkolwiek organizacji społecznej, zrzeszonych jest 
właśnie w kołach gospodyń wiejskich. Działalność w KGW bez wątpienia pozwala kobie-
tom na pośredni udział w funkcjonowaniu wsi (Biejat i Wójcikowska, 2015). Zrzeszanie 
się kobiet wiejskich stanowi ponadto istotny aspekt socjologiczny. Budowanie wspól-
noty oraz realizacja wspólnych celów są w tej grupie społecznej niezwykle ważne, gdyż 
jak udowadnia w swoich badaniach Sikora (2014), z powodu licznych barier utrudnia-
jących kobietom wiejskim aktywność zawodową i organizacyjną, stanowią one najbar-
dziej narażoną na wykluczenie i ubóstwo kategorię społeczną.

W gminie Brzeźnica wśród osób, których miejsca pracy należą do sekcji A (rolnic-
two, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, podział według PKD 2007, stan na rok 2014), aż 
48% zatrudnionych to kobiety. Odsetek ten, choć wysoki, jest niższy od odpowiedniego 
odsetka kobiet z województwa małopolskiego, który wynosi 52%.

Wiele kobiet czuje naturalną potrzebę ochrony dawnych tradycji i  kultury. 
Kontynuują zrzeszanie się w KGW, prowadzą szkolenia, doskonalą się w ludowym ręko-
dziele artystycznym, tworzą prace związane z tematyką ludową, a także kultywują ciągle 
silną na wsi wiarę, pielęgnują i chronią obiekty sakralne (Biejat i Wójcikowska, 2015).

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę kobiet w  podtrzymywaniu tradycji 
wsi. Na przykładzie gminy Brzeźnica zanalizowano wybrane przykłady działalności, 
w które angażują się mieszkanki terenów wiejskich. Z punktu widzenia autorek temat 
ten jest niezwykle ważny, gdyż obszary wiejskie ze swoimi tradycjami i kulturą decy-
dującymi o  ich niepowtarzalności od setek lat zapisują się w  historii i  wpływają na 
specyfikę krajobrazu Polski poprzez m.in. rolniczą działalność ich mieszkańców. 

Materiał i metody

Jako materiał badawczy wykorzystano dane z  Banku Danych Lokalnych, dane prze-
strzenne z bazy BDOT 10k oraz materiały udostępnione przez koła gospodyń wiejskich 
gminy Brzeźnica. Dobór wsi objętych badaniem miał charakter celowy i odzwierciedlał 
cechy społeczno-ekonomiczne kobiet regionu małopolskiego. Ważną część danych 
stanowiły informacje uzyskane od wiejskich kobiet, dotyczące ich potrzeb, prowa-
dzonych działań i  głównych problemów. Przy sporządzaniu niniejszego artykułu 
posłużono się literaturą oraz badaniami polegającymi na weryfikacji działań podej-
mowanych przez kobiety na terenie gminy. Niektóre z nich zostały opisane i udoku-
mentowane w postaci fotografii. Wiele informacji zostało zaczerpniętych z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Brzeźnicy posiadającej bogaty zbiór publikacji i  czasopism 
dotyczących regionu.
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Wyniki i dyskusja

Brzeźnica jest gminą położoną w  sąsiedztwie Wisły, w  województwie małopolskim, 
pomiędzy Skawiną a Zatorem. W skład gminy wchodzi 14 sołectw (13 wsi): Bęczyn, 
Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba 
(w tym sołectwo Bachorowice), Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań i Wyźrał. 
Gmina od 2003 r. należy do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, a od 2005 r. także 
do związku międzygminnego „Dolina Karpia”.

Krajobraz ukształtowany jest przez tereny rolne, liczne sady oraz tereny leś ne. 
Obszary upraw na gruntach rolnych, według danych Bazy Danych Obiektów Topo-
graficznych (BDOT 10k), zajmują 38% badanego obszaru, tereny porośnięte roślinno-
ścią trawiastą stanowią 30% gminy. Wysoki jest również odsetek lasów i  zadrzewień 
– 19% (ryc. 1). Na terenie gminy brak jest większych obszarów przemysłowych. Wśród 
terenów zabudowanych przeważają obszary zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Ryc. 1. Pokrycie terenu gminy Brzeźnica
Fig. 1. Lanuse in Municipality of Brzeźnica

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDOT 10k – stan na rok 2009
Source: Author’s work based on database BDOT 10k – data from 2009

Podobnie jak inne gminy również gmina Brzeźnica od kilkudziesięciu lat prze-
żywa transformację związaną z  tendencją do zanikania działalności rolniczej. Stąd 
też, wraz ze zmianami gospodarczymi na obszarach wiejskich, zmieniła się także 
społeczna rola mieszkających tam kobiet. Ich aktywność, oprócz zawodowej, skupiona 
jest wokół różnych działań związanych z podtrzymywaniem tradycji lokalnej wsi i jest 
ona szczególnie ważna w odniesieniu do rozwoju lokalnego (Brodziński i Brodzińska, 
2016).Podejmują wiele cennych inicjatyw, działając w  zespołach lub indywidualnie. 
Realizują się w  różnych dziedzinach związanych z  promowaniem tradycji regionu, 
zakorzenionej w  kulturze sakralnej. Angażują się w  tworzenie dzieł sztuki ludowej, 
podtrzymywanie działalności KGW oraz w organizację i przygotowanie imprez mają-
cych na celu integrację społeczności wiejskiej.

Liczba kobiet zamieszkujących gminę w ciągu ostatniej dekady utrzymuje się na 
stałym poziomie. Większość mieszkanek Brzeźnicy to osoby w wieku produkcyjnym. 
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Liczebność tej grupy wiekowej powoli, acz sukcesywnie wzrasta, przy jednoczesnym 
spadku odsetka kobiet w wieku przedprodukcyjnym, i stanowi obecnie około 58% bada-
nej zbiorowości. Struktura wiekowa kobiet gminy Brzeźnica jest zbieżna ze strukturą 
wiekową kobiet zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce (Rocznik Demograficzny, 
2014). Niemniej jednak na terytorium gminy nie obserwuje się dynamicznego wzro-
stu liczebności kobiet po 70. roku życia, co ma miejsce w skali kraju. Obecnie, wyżej 
wymieniona grupa wiekowa stanowi 13% populacji kobiet zamieszkujących gminę 
(dane GUS).

Ryc. 2. Liczebność kobiet w  poszczególnych grupach wiekowych w  gminie Brzeźnica 
w latach 2000–2014

Fig. 2. Women’s population by age group in Municipality of Brzeźnica: 2000–2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL
Source: Author’s work based on Local Data Bank (Official statistics)

Mieszkanki gminy Brzeźnica to przede wszystkim kobiety czynne zawodowo. Udział 
bezrobotnych w grupie kobiet w wieku produkcyjnym jest stosunkowo niski i wynosił 
w  roku 2014 5,1%. Analogicznie dla województwa małopolskiego w  ciągu ostatniej 
dekady wyżej wymieniona wartość jest rokrocznie o około 1,5 p.p. wyższa.

Sytuacja na rynku pracy w gminie Brzeźnica powiązana jest z ogólnymi problemami 
rynku pracy w Polsce. Mimo dużego odsetka terenów rolnych, na obszarach wiejskich 
wzrasta liczba rodzin bezrolnych, a rolnictwo stwarza możliwość zatrudnienia coraz 
mniejszej liczby osób. Wzmacnia się rola usług, gdzie więcej potencjalnych szans na 
zatrudnienie znajdują kobiety (Wrzochalska, 2015). Ponadto gmina upatruje szansę 
rozwojową w mnogości drobnych gospodarstw rolnych, których atutem jest produkcja 
zdrowej żywności (Folder Gminy Brzeźnica, 2008). Stąd też zaangażowanie, aktywność 
i  innowacyjność, którą przejawiają w  swych działaniach kobiety gminy Brzeźnica, 
może w przyszłości przynosić również pozytywne skutki w postaci tworzenia nowych 
form i miejsc zatrudnienia.

Wzorem wielu polskich wsi w gminie Brzeźnica działają koła gospodyń wiejskich, 
nieprzerwanie już od czasów przedwojennych. Ogólnie jest ich dwanaście (KGW Bęczyn, 
KGW Brzeźnica, KGW Brzezinka, KGW Chrząstowice, KGW Łączany, KGW Kopytówka, 
KGW Marcyporęba, KGW Nowe Dwory, KGW Paszkówka, KGW Sosnowice, KGW Tłuczań, 
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KGW Wyźrał). Koła aktywnie włączają się w ważne wydarzenia historyczno-społeczne 
oraz z powodzeniem przekazują młodym pokoleniom rodzime obyczaje. 

Współczesne gospodynie koncentrują się na rozpowszechnianiu kultury oraz 
angażowaniu mieszkańców w organizowane uroczystości dożynkowe, tradycje stołów 
świątecznych, spotkań tematycznych (m.in. Dzień Seniora), uświetnianie uroczy-
stości kościelnych, ale także, jak w  przypadku KGW Bęczyn, sprawują opiekę nad 
Szlakiem Papieskim – Pasmo Draboża2. Panie z  KGW wspierają także współczesne 
akcje związane m.in. z profilaktyką badań wśród mieszkańców, organizują spotkania 
z dziećmi, przybliżając im tradycje i zwyczaje ludowe, tworzą rękodzieło artystyczne. 
Zespół Tańczące Kumoszki z  KGW Paszkówka w  2011 r. został odznaczony przez 
ministra kultury Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. W  niektórych 
z kół powstały kabarety i grupy teatralne. Dzięki zgromadzonym funduszom z imprez 
i festiwali koła gospodyń wspierają szkoły z terenów gminy (Wolska, 2011).

W związku z przynależnością gminy Brzeźnica do Stowarzyszenia Doliny Karpia, 
na terenie wsi organizuje się wiele przedsięwzięć związanych z  promocją regionu3. 
Szczególnie podkreśla się bogate tradycje wsi związane z hodowlą karpia. W związku 
z tym akcentuje się równie bogate tradycje kulinarne z wykorzystaniem tego gatunku 
ryby. Panie przygotowują potrawy i  częstują nimi mieszkańców podczas różnego 
rodzaju imprez związanych z m.in. tradycją stołu bożonarodzeniowego lub dożynkami.

2 Istnienie wspomnianej formy działania potwierdza się także w przypadku innych badanych 
wsi (Desperak, 2008).

3 Stowarzyszenie Dolina Karpia zrzesza siedem gmin powiatów wadowickiego i oświęcimskiego. 
Obszar obejmuje atrakcyjne pod względem turystycznym tereny, występują tu liczne stawy, 
ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne. Stowarzyszenie ma na celu organizację wspólnych przed-
sięwzięć związanych z promocją regionu, wzmocnienie sektora turystycznego, hodowlanego 
i przetwórczego celem poprawy jakości życia mieszkańców, www.dolinakarpia.org, 20.05.2016.

Ryc. 3. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w  liczbie kobiet w  wieku produkcyjnym – 
gmina Brzeźnica na tle województwa małopolskiego w latach 2003–2014

Fig. 3. Share of the registered unemployed persons in the women’s population in the wor-
king age – Municipality of Brzeźnica and Małopolskie Voivodeship: 2003–2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL
Source: Author’s work based on Local Data Bank (Official statistics)
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W odróżnieniu od miasta na wsi intensywniej dba się o  tradycje chrześcijańskie 
przejawiające się celebrowaniem uroczystości kościelnych, kultem świętych, patro-
nów kraju i regionu. Brzeźnicy sprzyja położenie gminy na terenie Ziemi Wadowickiej 
bogatej w obiekty sakralne (Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, czyli miejsce związane 
ze św.  Janem Pawłem II). Na omawianym obszarze znajdują się aż trzy drewniane 
zabytkowe kościółki wchodzące w  skład Szlaku Architektury Drewnianej, stano-
wiące bezcenne dzieła artystyczne osadzone w przepięknym krajobrazie. Szczególnie 
duża rola związana z  pielęgnowaniem obyczajów religijnych przypada kobietom. 
Uczestniczą one w uroczystościach sakralnych, często je przygotowują (np. ołtarze na 
procesję Bożego Ciała), dbają o wygląd przydrożnych kapliczek oraz krzyży stanowią-
cych nieodzowny element krajobrazu gminy Brzeźnica.

Ryc. 4. Jeden z obiektów sakralnych ozdabianych przez kobiety
Fig. 4. One of the sacra objects decorated by women

Źródło: fot. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, 2015
Source: fot. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, 2015



Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Renata Różycka-Czas78

PDGR – PSAH

Wielkim przedsięwzięciem zrealizowanym w Tłuczani było podjęcie akcji zainicjo-
wanej przez kobiety w celu ratowania tamtejszego zabytkowego kościoła. Kradzieże oraz 
żywioły doprowadziły do dewastacji kościółka. Dopiero powołany przez nie Społeczny 
Komitet Ratowania Kościółka zwrócił uwagę mieszkańców na ten wartościowy zabytek. 
Nastąpiła szybka zbiórka funduszy, organizowanie imprez i festynów, do których przy-
łączały się także KGW, celem zapewnienia środków finansowych na wsparcie remontu 
świątyni. Obecnie jest ona odrestaurowana i okazjonalnie odbywają w niej msze.

Innym pozytywnym przykładem jest postać pani M. Bednarz która od przeszło 
50 lat sprawuje opiekę nad zabytkowym kościołem w  Sosnowicach, w  którym pełni 
funkcję przewodnika, dba o jego wystrój wewnętrzny i zewnętrzny, a w razie potrzeby 
podjęcia działań naprawczych interweniuje u konserwatora (Carolus, 2015a, b, c).

Na terenie gminy działają również artyści ludowi promujący ją poprzez swoją twór-
czość: obrazy, rękodzieło, poezję i  inne formy artystycznej aktywności. Sporą grupę 
artystów stanowią rodzime mieszkanki wsi (wspierane także przez artystki napływowe, 
osiedlające się w okolicach), które poprzez organizowane wernisaże, wieczory poezji 
i spotkania dzielą się z mieszkańcami swoimi dziełami i spostrzeżeniami.

Poprzez powołanie kobiety na funkcję kapelmistrza w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Sosnowicach doceniono także ich udział w  podtrzymywaniu tradycji strażackich 
(sięgających roku 1943) (Folder…, 2015).

Od niedawna we wsi Kossowa działa stowarzyszenie zainicjowane i kierowane przez 
kobiety funkcjonujące pod nazwą „Kossowa Od Nowa”, którego celem jest aktywiza-
cja i  integracja mieszkańców oraz rozwijanie potencjału wsi. Stowarzyszenie działa 
bardzo prężnie, organizuje imprezy kulturalne, wycieczki po terenie gminy i warsztaty 
(m.in. garncarstwa czy tworzenia lokalnego rękodzieła).

Warto w tym miejscu również wspomnieć o roli kobiet w podtrzymywaniu walorów 
krajobrazu wsi poprzez pielęgnowanie przydomowych ogrodów stanowiących warto-
ściowy element wiejskiego krajobrazu Polski (Uruszczak, 2012; Rudnicki i Wiśniewski, 
2015). Ciągle żywa jest tradycja związana z wymianą materiału roślinnego pomiędzy 
sąsiadami. Często są to odmiany charakterystyczne, właściwe dla krajobrazu wiej-
skiego, np.: malwy, łubiny, maki, mieczyki i  inne. Rośliny te coraz rzadziej goszczą 
w  ogrodach miejskich czy strefie podmiejskiej, w  wielu z  nich są już zapomniane. 
Zakładanie i  właściwa pielęgnacja ogrodów przydomowych stanowi promocję dla 
prowadzonych przez kobiety gospodarstw agroturystycznych. Związane jest to z tury-
stami, którzy oczekują takiego wizerunku, kojarzącego, i przypominającego im trady-
cyjny ogród wiejski (Gawryszewska, 2013).

Podsumowanie

Kobiety stanowią filar, na którym opiera się tradycja polskiej wsi. Pomimo prze-
mian, jakie zaistniały w ciągu kilkudziesięciu lat, umiały dostosować się do nowych 
warunków: pracy zawodowej często poza miejscem zamieszkania i  niezwiązanej 
z rolą, a także znajdują czas na kultywowanie dawnych zwyczajów. Bardzo często to 
właśnie one podejmują pierwsze kroki w celu rozpoczęcia pracy pozarolniczej i  tym 
samym przyczyniają się do przetrwania gospodarstw domowych (Szepelska, 2014). Te 

m.in
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zaś, które w dalszym ciągu związane są z gospodarką rolną, zakładają gospodarstwa 
agroturystyczne i poprzez tę właśnie działalność promują wizerunek wsi. Dostrzega 
się także, że wiele z nich bierze udział w lokalnej polityce, mając swój udział w podej-
mowanych przez gminę decyzjach.Stoją na straży wartości kulturowych i  tradycji 
będących spuścizną minionych epok. Podtrzymują i  kreują dziedzictwo dla przy-
szłych pokoleń. Pomimo przenikania stylu życia i wartości miejskich promują wieś, jej 
zwyczaje i obyczaje. Rola kobiet jest nieoceniona, dlatego też ich potencjał powinien 
być promowany i wspierany na każdym szczeblu, a przede wszystkim lokalnym i regio-
nalnym (Rola kobiet…, 2014).
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Endogeniczne uwarunkowania rozwoju pozarolniczej 
działalności gospodarczej w gminach wiejskich Polski 
Wschodniej

Endogenous conditions of development of non-agricultural 
economic activity in rural districts of East Poland

Dariusz Zając
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

Streszczenie. Celem artykułu jest rozpoznanie i ocena endogenicznych uwarunkowań 
rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym także prowadzonej przez rol-
ników i rodziny rolnicze w gminach wiejskich Polski Wschodniej. Materiał empiryczny 
artykułu stanowią przede wszystkim dane z Głównego Urzędu Statystycznego. W ar-
tykule pogrupowano gminy wiejskie Polski Wschodniej według wartości autorskiego 
wskaźnika koniunktury dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej. Analiza 
zgromadzonego materiału empirycznego pozwala stwierdzić, że w gminach o najwyż-
szej wartości tego wskaźnika występują przede wszystkim bardzo dobre demograficzne 
i infrastrukturalne warunki gospodarowania. Ponadto gminy te odznaczają się wysoką 
atrakcyjnością turystyczną, a także najlepiej rozwiniętą pozarolniczą działalnością go-
spodarczą rolników i rodzin rolniczych. Dodatkowo w analizowanej grupie gmin naj-
lepiej rozwinięta jest również pozarolnicza działalność gospodarcza rolników i rodzin 
rolniczych.

Słowa kluczowe: Polska Wschodnia • gminy wiejskie • pozarolnicza działalność gospo-
darcza • uwarunkowania rozwoju

Abstract. The following paper analysis endogenous conditions of development of 
non-agricultural economic activity, including also by farmers and farming families, in 
rural districts of East Poland. Empirical data come mainly from the Central Statistical 
Office of Poland. In the paper rural districts of East Poland were grouped according to 
the author’s business climate indicator for development of non-agricultural econom-
ic activity. The results allow to conclude that one observes in rural districts with the 
highest value of the indicator very good demographic and infrastructural conditions for 
economic activity, as well as these districts have particularly high tourism attractiveness. 
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Additionally, these districts show the highest non-agricultural economic activity within 
farmers and farming families.

Keywords: East Poland • rural districts • non-agricultural economic activity • conditions 
of development

Wstęp

Główna teza teorii rozwoju i  wykorzystania potencjału endogenicznego zakłada, że 
możliwości rozwojowe regionów peryferyjnych nie są właściwie wykorzystywane, 
a  często wręcz nawet są marnotrawione. Do rozwoju regionów peryferyjnych może 
przyczyniać się decentralizacja i  samorządność oraz rozszerzanie zasobów pracy 
i  kapitału o  nowe czynniki (np. infrastruktura, przestrzeń, środowisko przyrodnicze 
itd.). Ważną rolę w tym zakresie odgrywają również innowacje1, wykorzystanie kapi-
tału ludzkiego i  społecznego, rozwój turystyki i  przede wszystkim rozwój pozarol-
niczej działalności gospodarczej. Koncepcje rozwoju endogenicznego (w tym teoria 
rozwoju i  wykorzystania potencjału endogenicznego) uznają, że każdy region ma 
unikalny zestaw własnych cech tworzących specyficzny potencjał rozwojowy, którego 
uruchomienie i wykorzystanie gwarantuje możliwość zainicjowania rozwoju. Według 
tych koncepcji rozwój jest stymulowany przez potrzeby lokalne, a  postęp powinien 
bazować na umiejętnościach i  wiedzy społeczności lokalnych. Dodać należy, że nie 
odrzucają one potrzeby wsparcia rozwoju poprzez inwestycje zewnętrzne oraz podkre-
ślają konieczność otwarcia się regionów na zewnętrzne rynki zbytu i na zewnętrznych 
kooperantów. Uznają jednak przy tym potrzebę dostosowania zewnętrznych inwestycji 
i doświadczeń do lokalnych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych. Należy zatem liczyć 
na własne siły i możliwości oraz opierać rozwój na własnym potencjale endogenicz-
nym, a  także rozwijać współpracę z  innymi regionami (Głąbicka i  Grewiński, 2005; 
Grosse, 2007; Gałązka, 2011; Korenik, 2011).

Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest 
jednym z  prioryte tów polityki gospodarczej Unii Europejskiej, w  tym także Polski. 
Wynika to między innymi z  tego, iż rozwój tej działalności, w tym także prowadzo-
nej przez rolników i ich rodziny, w koegzystencji z rolnictwem oraz z poszanowaniem 
przyrody, pozytywnie zmienia obszary wiejskie. Nie tylko poprawia jakość i warunki 
życia mieszkańców wsi, lecz także pozwala zachować żywotność obszarów wiejskich 
(ekonomiczną, społeczną i  środowiskową, a  nawet kulturową), co jest niezmiernie 
ważne z punktu widzenia koncepcji wielofunkcyjnego oraz zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa i  obszarów wiejskich. Dzięki temu też obszary wiejskie stają się bardziej 
urozmaicone, wypełniając tym samym wiele różnych, a zarazem bardzo ważnych funk-
cji (Zając, 2014).

1 Florida (2007) upowszechnił pojęcie „uczącego się regionu”, którego głównym inspiratorem 
i stymulatorem rozwoju jest permanentna innowacja oraz umiejętność adaptacji do zmienia-
jących się uwarunkowań rynkowych.
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Cel, materiał i metody

Celem artykułu jest rozpoznanie i  ocena endogenicznych uwarunkowań rozwoju 
po zarolniczej działalności gospodarczej, w  tym także prowadzonej przez rolników 
i rodziny rolnicze w gminach wiejskich Polski Wschodniej.

Polska Wschodnia oznacza region, który został objęty tak nazwanym programem 
wsparcia, czyli obszar pięciu województw, tj.: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
lubelskiego, podkarpackiego i  świętokrzyskiego (Ekspertyzy do Strategii Rozwoju…, 
2007; Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego…, 2008; Program Operacyjny Rozwój 
Polski Wschodniej…, 2011).

W artykule hipotetycznie założono, że w  gminach wiejskich Polski Wschodniej 
odznaczających się relatywnie wysokim udziałem małych obszarowo gospodarstw 
rolnych oraz gorszą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej, więcej rolników 
i rodzin rolniczych prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Materiał empiryczny stanowią dane z BDL GUS w Warszawie, w tym także wyniki 
z PSR 2010 oraz dane z IUNG–PIB w Puławach. Zgromadzony i uporządkowany mate-
riał empiryczny opracowano w  formie tabelarycznej, wykorzystując metodę analizy 
porównawczej.

Dane dotyczące dynamiki powstawania nowych i zamykania już istniejących podmio-
tów gospodarczych często są uznawane za główne źródło informacji o kondycji gospo-
darki na danym obszarze, np. w gminie. Jest to wskaźnik, który uwzględnia nie tylko 
twarde czynniki wzrostu gospodarczego, lecz także te niemierzalne, związane z nastro-
jami inwestorów i ich przewidywaniami, co do możliwości prowadzenia przedsiębior-
stwa. Wskaźnik dynamiki wzrostu liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
świadczy o  poprawie koniunktury na danym obszarze, np. w  gminie, oraz implikuje 
wiele pozytywnych zjawisk w postaci efektów mnożnikowych w gospodarce. Natomiast 
spadek liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych dowodzi pogorszenia ogól-
nego klimatu dla przedsiębiorczości i może oznaczać nawet zamknięcie danego obszaru 
np. gminy na inwestycje i rozwój (Zarębski, 2015; Brodziński i Brodzińska, 2016).

W analizach zastosowano autorski wskaźnik koniunktury dla rozwoju pozarolni-
czej działalności gospodarczej w danej jednostce samorządu terytorialnego (gminie) 
na tle kraju oraz innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin). Konstrukcja 
tego wskaźnika polega na tym, że liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 
1000 osób w wieku produkcyjnym w roku poprzednim (tj. 2013) w kraju dodano do 
liczby podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym w roku badanym (tj. 2014) w kraju. Następnie ich sumę przy-
jęto jako wartość 1,0 dla kraju i odpowiednio oceniano przewagę lub niedowagę tej 
sumy we wszystkich gminach wiejskich Polski Wschodniej w porównaniu z wartością 
przyjętą dla kraju. W  dalszej kolejności od tak wyliczonej liczby, zarówno dla kraju 
(czyli 1,0), jak i dla wszystkich gmin wiejskich Polski Wschodniej odejmowano procent 
podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w roku badanym (tj. 2014). Dodać należy, 
że dla wartości wskaźnika wynoszącej do 0,35 przyjęto, że koniunktura dla rozwoju 
pozarolniczej działalności gospodarczej jest słaba, dla wartości 0,36–0,70, że koniunk-
tura ta jest umiarkowana, zaś dla wartości 0,71 i więcej, że koniunktura dla rozwoju 
pozarolniczej działalności gospodarczej jest dobra.
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Determinanty rozwoju pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich

Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi uwarunkowany jest czynni-
kami egzogenicznymi i endogenicznymi. Pozostaje on przy tym jednak pod silnym 
wpływem uwarunkowań regionalnych, a  nawet lokalnych (Wilkin, 1997; Makarski, 
2003; Safin, 2004; Kłodziński, 2012; Duczkowska-Małysz i  Duczkowska-Piasecka, 
2014; Wasilewski, 2014; Zarębski, 2015). Obecna faza różnicowania się rozwoju 
społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich powoduje bowiem, że w  tych 
samych regionach, z  jednej strony powstają centra regionalne, zwłaszcza wokół 
miast, a  z drugiej strony pojawiają się tereny o  cechach peryferyjnych, zwykle 
oddalone od miast. Oznacza to, że w  rozważaniach na temat nierównomierności 
przestrzennej w  rozwoju obszarów wiejskich nie wystarcza już ani rozróżnienie 
na Polskę Wschodnią i Zachodnią, ani podział regionalny, albowiem najważniejsze 
zmiany zachodzą wewnątrz poszczególnych regionów (Rosner, 2012). W rezultacie 
pozarolnicza działalność gospodarcza dobrze rozwija się na obszarach wiejskich 
wokół większych ośrodków miejskich oraz położonych wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych, gdzie występuje znaczny stopień koncentracji ludności, znaczą-
cych rozmiarów rynek pracy, odpowiednia infrastruktura, większa zamożność 
ludności, duży popyt, wysokie dochody własne gmin, dogodne położenie względem 
rynku zbytu. Pozarolnicza działalność gospodarcza dobrze rozwija się również tam, 
gdzie istnieją tradycje prowadzenia biznesu i znajdują się ludzie lepiej wykształceni, 
przedsiębiorczy oraz liderzy, a także w gminach o wysokiej aktywności samorządów 
lokalnych i innych instytucji oraz na obszarach wiejskich o szczególnych walorach 
przyrodniczych i  kulturowych, predystynujących do rozwoju turystyki. W  związku 
z  tym najważniejszymi czynnikami stymulującymi rozwój pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej na obszarach wiejskich są: położenie, kapitał ludzki, społeczny 
i  finansowy oraz działania samorządów lokalnych, zaś najważniejszymi barierami 
jej rozwoju: bariera popytowa oraz niekorzystne struktury demograficzne, zwłaszcza 
na obszarach wiejskich peryferyjnych (Duczkowska-Piasecka, 1997; Kamińska, 2011; 
Duczkowska-Małysz i Duczkowska-Piasecka, 2014; Kopacz-Wyrwał, 2015; Zarębski, 
2015; Brodziński i Brodzińska, 2016).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wprawdzie rozwój pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej na obszarach wiejskich w  dużej mierze uwarunkowany jest 
czynnikami egzogenicznymi, to jednak dokonuje się w środowisku lokalnym (tj. np. 
w  konkretnej gminie). Dlatego też zależy on przede wszystkim od endogenicznych 
cech tego środowiska, które mogą albo ułatwiać albo utrudniać ten proces (Wilkin, 
1997; Makarski, 2003; Kłodziński, 2012; Zając, 2014).

Specyfika Polski Wschodniej

Województwa Polski Wschodniej to regiony słabiej rozwijające się gospodarczo, 
w dużym stopniu są to obszary wiejskie, o wysokiej zależności gospodarki od rolnic-
twa. Stąd też procesy zachodzące na wsi i w rolnictwie mają w tych regionach większy 
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wpływ na ogólną sytuację ekonomiczną niż w innych regionach kraju. Województwa 
te cechuje niski poziom kapitału ludzkiego, ograniczona dostępność terytorialna, 
niski poziom rozwoju infrastruktury oraz niski poziom dochodów ludności i  jedno-
stek samorządu terytorialnego. Są to zatem województwa spełniające kryteria defini-
cyjne stosowane dla obszarów peryferyjnych. Strategia rozwoju tych województw nie 
powinna więc zatrzymać się jedynie na unowocześnianiu dotychczasowego poten-
cjału endogenicznego, ale powinna dążyć do dywersyfikacji specjalizacji regionalnej, 
w tym zwłaszcza w kierunku konsekwentnego budowania nowego potencjału endoge-
nicznego w odniesieniu do gospodarki innowacyjnej i technologicznej (Grosse, 2007; 
Wilkin, 2007).

Zasadniczym celem strategicznym w  odniesieniu do obszarów wiejskich Polski 
Wschodniej powinno być budowanie kapitału społecznego oraz dywersyfikacja 
ekonomiczna, czyli różnicowanie wiejskiej ekonomii poprzez ułatwianie i wspieranie 
rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym regionie kraju rolnictwo może 
się bowiem utrzymać tylko wraz z poszerzaniem możliwości uzyskiwania dodatkowych 
dochodów spoza tego sektora gospodarki oraz wraz z poprawą dostępu do infrastruk-
tury i  usług socjalno-bytowych. Potencjał rozwojowy, jaki wynika z  walorów prze-
strzeni rolniczej województw Polski Wschodniej, zostanie więc odpowiednio wykorzy-
stany pod warunkiem, że nastąpi wzmocnienie żywotności ekonomicznej obszarów 
wiejskich, opartych na pozarolniczych źródłach dochodów. Dodać trzeba, iż ten obszar 
kraju nie jest jednolity pod względem cech przyrodniczych, demograficznych, społecz-
nych i  gospodarczych. Dlatego też rozważając problemy i  uwarunkowania rozwoju 
rolnictwa i  obszarów wiejskich Polski Wschodniej, pożądane jest odnoszenie się do 
jednostek terytorialnych mniejszych niż województwa, tj. np. do grup powiatów czy 
grup gmin (Wilkin, 2007).

Poziom rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej

Przeciętnie w gminach wiejskich Polski Wschodniej liczba podmiotów gospodarczych 
przypadająca na 1 tys. ludności w wieku produkcyjnym w 2013 r. była prawie o połowę 
mniejsza niż w kraju. Podobna sytuacja występuje pod względem liczby podmiotów 
gospodarczych nowo zarejestrowanych w 2014 r., przypadających na 1 tys. ludności 
w  wieku produkcyjnym. Z  kolei biorąc pod uwagę udział procentowy podmiotów 
gospodarczych wyrejestrowanych w 2014 r., należy zauważyć, że kształtuje się on na 
podobnym poziomie zarówno w kraju, jak i w gminach wiejskich objętych badaniami. 
Stąd też przeciętna wartość wskaźnika koniunktury dla rozwoju pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej jest o  połowę niższa w  gminach wiejskich Polski Wschodniej, 
niż w kraju, co wskazuje na to, że gminy te odznaczają się przeciętnie umiarkowaną 
koniunkturą w tym zakresie (tab. 1).

Dodatkowo należy jednak zauważyć, że gminy wiejskie Polski Wschodniej są 
wyraźnie zróżnicowane zarówno pod względem liczby podmiotów gospodarczych 
przypadającej na 1 tys. ludności w wieku produkcyjnym w 2013 r., jak i pod względem 
liczby podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w 2014 r., przypadającej na 
1 tys. ludności w wieku produkcyjnym, a co za tym idzie także pod względem wskaź-
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nika koniunktury dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej. Największy 
udział w  gminach wiejskich objętych badaniami (71,3%) ma przy tym grupa gmin, 
którą cechuje umiarkowana koniunktura dla rozwoju pozarolniczej działalności 
gospodarczej, zdecydowanie mniejszy udział, bo 23,0% ma grupa gmin charaktery-
zująca się słabą koniunkturą w tym zakresie, zaś wyraźnie najmniej (5,7%) jest takich 
gmin, które odznaczają się dobrą koniunkturą dla rozwoju pozarolniczej działalności 
gospodarczej (tab. 1).

Z danych PSR 2010 wynika, iż przeciętnie w gminach wiejskich Polski Wschodniej 
odsetek rolników i rodzin rolniczych prowadzących pozarolniczą działalność gospo-
darczą jest podobny jak w kraju, przy czym gminy objęte badaniami są jednak zróżni-
cowane pod tym względem. Zdecydowanie najlepiej rozwiniętą pozarolniczą działal-
nością gospodarczą ludności rolniczej charakteryzuje się grupa gmin odznaczających 
się najwyższą wartością wskaźnika koniunktury dla rozwoju pozarolniczej działalności 
gospodarczej (tab. 1).

Warunki przyrodnicze

Analizując wybrane cechy charakteryzujące warunki przyrodnicze, należy stwierdzić, 
że przeciętnie gminy wiejskie Polski Wschodniej odznaczają się mniejszą lesisto-
ścią oraz większym udziałem obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej 
i wyższą wartością wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w porówna-
niu z wartościami dla całego kraju (tab. 2).

Dodatkowo należy jednak zauważyć, że gminy wiejskie Polski Wschodniej są wyraź-
nie zróżnicowane po względem analizowanych wybranych cech charakteryzujących 
warunki przyrodnicze. Wraz ze wzrostem wartości wskaźnika koniunktury dla rozwoju 
pozarolniczej działalności gospodarczej, wzrasta lesistość oraz udział obszarów praw-
nie chronionych w powierzchni ogólnej gmin wiejskich objętych badaniami, a z kolei 
maleje wartość wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Na tej podsta-
wie należy stwierdzić, że gminy wiejskie Polski Wschodniej odznaczające się dobrą 
koniunkturą dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, charakteryzują się 
wysokimi walorami krajobrazowymi, czyli co za tym idzie także turystycznymi, a przy 
tym cechuje je również gorsza jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dodać trzeba, 
że w tej grupie gmin najlepiej rozwinięta jest pozarolnicza działalność gospodarcza 
rolników i rodzin rolniczych (tab. 2). Potwierdza to zatem częściowo przyjętą w arty-
kule hipotezę badawczą, która zakłada, że w  gminach wiejskich Polski Wschodniej 
odznaczających się relatywnie wysokim udziałem małych obszarowo gospodarstw 
rolnych oraz gorszą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej, więcej rolników 
i rodzin rolniczych prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.
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Uwarunkowania demograficzne i rynek pracy

W gminach wiejskich Polski Wschodniej nastąpił nieznaczny spadek liczby ludności 
w latach 2004–2014, podczas gdy w kraju liczba ta nieznacznie wzrosła. Gminy wiej-
skie objęte badaniami są jednak wyraźnie zróżnicowane pod tym względem, przy czym 
jedynie w grupie gmin odznaczających się dobrą koniunkturą dla rozwoju pozarolni-
czej działalności gospodarczej nastąpił wzrost liczby mieszkańców (tab. 3).

Przeciętnie gminy wiejskie Polski Wschodniej charakteryzują się o  połowę 
mniejszą gęstością zaludnienia w  porównaniu z  gęstością zaludnienia dla całego 
kraju, z  tym, że zdecydowanie wzrasta ona wraz ze wzrostem wartości wskaźnika 
koniunktury dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w  tych gminach 
(tab. 3).

Tabela 3. Wybrane cechy charakteryzujące warunki demograficzne oraz sytuację na rynku 
pracy w gminach wiejskich objętych badaniami na tle kraju

Table 3. Chosen features characterizing the demographic conditions and the situation 
on the labor market in rural districts covered by the study on the background of 
the country

Wyszczególnienie
Specification

Polska
Poland

Gminy wiejskie objęte badaniami
Rural districts covered by the study

Ogółem
Total

Według wartości wskaźnika 
koniunktury dla rozwoju pozarolniczej 

działalności gospodarczej
According to the business climate 
indicator for development of non-

agricultural economic activity

do 0,35
to 0,35 0,36–0,70 0,71 i więcej

0,71 and more

Zmiany w liczbie ludności 
w latach 2004–2014, 
dynamika – rok 2004 = 100
Change of number 
population in 2004–2014 
years, dynamics – 2004 = 100

100,8 99,4 96,6 99,3 110,9

Ludność na 1 km2 w 2014 r.
Population per 1 km2 in 
2014

123,0 56,7 41,2 59,5 84,9

Odsetek ludności w wieku 
produkcyjnym w 2014 r.
Percentage of working-age 
population in 2014

63,0 62,3 62,2 62,2 64,0
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Wyszczególnienie
Specification

Polska
Poland

Gminy wiejskie objęte badaniami
Rural districts covered by the study

Ogółem
Total

Według wartości wskaźnika 
koniunktury dla rozwoju pozarolniczej 

działalności gospodarczej
According to the business climate 
indicator for development of non-

agricultural economic activity

do 0,35
to 0,35 0,36–0,70 0,71 i więcej

0,71 and more

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
produkcyjnym w 2014 r.
Non-working age population 
per 100 of working-age 
population in 2014

58,8 60,7 60,9 61,0 57,1

Przyrost naturalny na 
1000 osób w 2014 r.
Natural increase per 1000 
population in 2014

0,0 -1,8 -2,6 -1,8 0,7

Saldo migracji na pobyt 
stały na 1000 osób w 2014 r.
Net migration for 
permanent residence per 
1000 population in 2014

-0,4 -1,8 -4,1 -1,7 5,9

Pracujący na 1000 osób 
w 2014 r.
Employed persons per 1000 
population in 2014

230,0 80,9 64,5 81,5 141,2

Stopa bezrobocia w 2014 r.
Unempolyment rate in 2014 7,5 10,0 10,7 9,9 9,0

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

Warto zaznaczyć, że gminy te odznaczają się ujemnym przyrostem naturalnym 
w przeliczeniu na 1000 osób oraz wyższym niż w całym kraju ujemnym saldem migra-
cji na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 osób, a także niższym odsetkiem ludności 
w  wieku produkcyjnym oraz wyższym wskaźnikiem obciążenia demograficznego 

Tabela 3. cd.
Table 3. cont.
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w porównaniu z wartościami dla całego kraju. Dodać należy, że gminy wiejskie objęte 
badaniami są jednak zróżnicowane pod tym względem, przy czym najkorzystniejsze 
wartości analizowanych cech charakteryzujących warunki demograficzne występują 
w grupie gmin odznaczających się dobrą koniunkturą dla rozwoju pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej. W gminach tych występuje bowiem dodatni przyrost naturalny 
w przeliczeniu na 1000 osób oraz dodatnie saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu 
na 1000 osób, a także najwyższy odsetek ludności w wieku produkcyjnym oraz najniż-
szy wskaźnik obciążenia demograficznego (tab. 3).

Należy zauważyć również, że gminy wiejskie Polski Wschodniej charakteryzują się 
gorszą sytuacją na rynku pracy w porównaniu z krajem (tj. wyraźnie niższym wskaź-
nikiem pracujących oraz wyższą stopą bezrobocia). Gminy wiejskie objęte badaniami 
są jednak wyraźnie zróżnicowane pod tym względem, przy czym wraz ze wzrostem 
wartości wskaźnika koniunktury dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej 
w gminach, poprawia się sytuacja na rynku pracy (tj. wzrasta wskaźnik pracujących 
i  maleje stopa bezrobocia) (tab. 3). Na tej podstawie można stwierdzić, iż niejako 
konsekwencją dobrej koniunktury dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej 
w gminach wiejskich Polski Wschodniej jest relatywnie lepsza sytuacja na lokalnym 
rynku pracy.

Infrastruktura techniczna i kondycja ekonomiczna gmin

Gminy wiejskie Polski Wschodniej charakteryzują się gorszym wyposażeniem w podsta-
wowe elementy infrastruktury technicznej, takie jak: sieć wodociągowa, kanalizacyjna 
i gazowa w porównaniu z gminami pozostałej części kraju, przy czym zwłaszcza dotyczy 
to sieci gazowej. Dodać trzeba, iż zarówno w kraju, jak i w gminach wiejskich objętych 
badaniami, wyraźnie najlepiej rozwiniętym składnikiem infrastruktury technicznej jest 
sieć wodociągowa, zaś najsłabiej rozwiniętym elementem jest sieć gazowa. Dodatkowo 
należy zauważyć, że gminy wiejskie Polski Wschodniej są zróżnicowane pod tym wzglę-
dem. Obserwuje się, że wraz ze wzrostem wartości wskaźnika koniunktury dla rozwoju 
pozarolniczej działalności gospodarczej w  gminach, poprawia się dostępność miesz-
kańców do wszystkich analizowanych elementów infrastruktury technicznej, a zwłasz-
cza do sieci kanalizacyjnej i gazowej (tab. 4).

Przeciętnie w gminach wiejskich Polski Wschodniej zarówno dochody ogółem, jak 
i dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe niż w kraju 
i dotyczy to również udziału dochodów własnych w dochodach ogółem budżetów gmin. 
Należy jednak zauważyć, że gminy wiejskie Polski Wschodniej są zróżnicowane pod 
tym względem, przy czym najkorzystniejsze wartości analizowanych cech występują 
w grupie gmin odznaczających się dobrą koniunkturą dla rozwoju pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej. Gminy te charakteryzuje bowiem najwyższy poziom dochodów 
ogółem oraz dochodów własnych budżetów gmin w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, a także najwyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetów 
gmin (tab. 5).

Podobna sytuacja występuje pod względem wydatków budżetów gmin, gdyż prze-
ciętnie w gminach wiejskich Polski Wschodniej zarówno wydatki ogółem, jak i wydatki 
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inwestycyjne budżetów gmin w  przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 
w  pozostałej części kraju, z  tym, że udział wydatków inwestycyjnych w  wydatkach 
ogółem jest bardzo zbliżony. Podobnie jak w  przypadku dochodów budżetów gmin, 
najlepsza sytuacja pod względem ich wydatków występuje w grupie gmin odznaczają-
cych się dobrą koniunkturą dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, gdzie 
zarówno wydatki ogółem oraz wydatki inwestycyjne budżetów gmin w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, jak i udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem są 
najwyższe (tab. 5).

Tabela 4. Wybrane cechy charakteryzujące warunki infrastrukturalne w gminach wiejskich 
objętych badaniami na tle kraju w 2014 r.

Table 4. Chosen features characterizing the infrastructural conditions in rural districts 
covered by the study on the background of the country

Wyszczególnienie
Specification

Polska
Poland

Gminy wiejskie objęte badaniami
Rural districts covered by the study

Ogółem
Total

Według wartości wskaźnika koniunktury dla 
rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej

According to the business climate indicator 
for development of non-agricultural economic 

activity

do 0,35
to 0,35 0,36–0,70 0,71 i więcej

0,71 and more

Odsetek ludności korzystającej z sieci
Percentage of population using system

wodociągowej
water supply system 91,6 80,1 79,5 79,8 86,0

kanalizacyjnej
sewage system 68,7 32,1 27,5 32,2 49,9

gazowej
gas supply system 52,2 17,8 10,3 19,5 25,9

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

Wobec powyższego można stwierdzić, iż niejako konsekwencją dobrej koniunk-
tury dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w gminach wiejskich Polski 
Wschodniej jest relatywnie lepsza sytuacja finansowa oraz większa zamożność tych 
jednostek samorządu terytorialnego, a w związku z tym również ich większe możliwo-
ści inwestycyjne.
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Tabela 5. Wybrane cechy charakteryzujące dochody i  wydatki budżetów gmin wiejskich 
objętych badaniami na tle kraju w 2014 r.

Table 5. Chosen features characterizing the income and expenses budgets of rural di-
stricts covered by the study on the background of the country in 2014

Wyszczególnienie
Specification

Polska
Poland

Gminy wiejskie objęte badaniami
Rural districts covered by the study

Ogółem
Total

Według wartości wskaźnika 
koniunktury dla rozwoju 

pozarolniczej działalności 
gospodarczej

According to the business climate 
indicator for development of non-

agricultural economic activity

do 0,35
to 0,35 0,36–0,70 0,71 i więcej

0,71 and more

Dochody ogółem budżetów gmin 
na jednego mieszkańca w zł
Total income budgets of 
districts per inhabitant in zł

3970,7 3365,4 3382,5 3338,3 3637,6

Dochody własne budżetów gmin 
na jednego mieszkańca w zł
Own income budgets of districts 
per inhabitant in zł

2198,4 1104,5 1005,4 1069,3 1952,5

Udział % dochodów własnych 
w dochodach ogółem budżetów 
gmin
Share of own income in the 
total income budgets of districts

55,4 32,3 29,3 31,7 52,3

Wydatki ogółem budżetów gmin 
na jednego mieszkańca w zł
Total expenses budgets of 
districts per inhabitant in zł

4020,7 3406,2 3439,8 3377,6 3628,8

Wydatki inwestycyjne budżetów 
gmin na jednego mieszkańca 
w zł
Investment expenses budgets of 
districts per inhabitant in zł

747,8 655,4 691,4 635,7 756,3

Udział % wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem budżetów gmin
Share of investment expenses 
in the total expenses budgets of 
districts

18,6 18,1 18,7 17,7 20,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
Source: Autor’s study based on data from the Central Statistical Office of Poland
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Poziom rozwoju rolnictwa

Przeciętnie w gminach wiejskich Polski Wschodniej większy jest udział procentowy 
użytków rolnych w powierzchni ogólnej w porównaniu z wartościami przyjętymi dla 
reszty kraju, zaś mniejszy jest udział procentowy gruntów ornych w  powierzchni 
ogólnej użytków rolnych oraz, jak wynika z danych PSR 2010, mniejsza jest obsada 
pogłowia zwierząt gospodarskich w  indywidualnych gospodarstwach rolnych w  SD 
na 100  ha UR. Gminy wiejskie Polski Wschodniej są jednak zróżnicowane pod tym 
względem, przy czym wartości analizowanych cech są najniższe w grupie gmin odzna-
czających się dobrą koniunkturą dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej 
(tab. 6).

Tabela 6. Wybrane cechy charakteryzujące rolnictwo w gminach wiejskich objętych bada-
niami na tle kraju

Table 6. Chosen features characterizing the agriculture in rural districts covered by the 
study on the background of the country

Wyszczególnienie
Specification

Polska
Poland

Gminy wiejskie objęte badaniami
Rural districts covered by the study

Ogółem
Total

Według wartości wskaźnika 
koniunktury dla rozwoju 

pozarolniczej działalności 
gospodarczej

According to the business climate 
indicator for development of non-

agricultural economic activity

do 0,35
to 0,35 0,36–0,70 0,71 i więcej

0,71 and more

Udział % użytków rolnych 
w powierzchni ogólnej w 2014 r.
Share of agricultural land in 
total area in 2014

59,9 66,5 69,2 66,8 51,2

Udział % gruntów ornych 
w powierzchni ogólnej użytków 
rolnych w 2014 r.
Share of arable land in the 
total area of agricultural land 
in 2014

73,8 69,1 69,2 69,6 62,1

Zwierzęta gospodarskie 
w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych 
w SD/100 ha UR*
Livestock in private agricultural 
farms in pieces large per 100 ha 
of agricultural land *

61,9 48,5 43,2 50,7 42,0
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Wyszczególnienie
Specification

Polska
Poland

Gminy wiejskie objęte badaniami
Rural districts covered by the study

Ogółem
Total

Według wartości wskaźnika 
koniunktury dla rozwoju 

pozarolniczej działalności 
gospodarczej

According to the business climate 
indicator for development of non-

agricultural economic activity

do 0,35
to 0,35 0,36–0,70 0,71 i więcej

0,71 and more

Średnia powierzchnia 
UR w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych w ha*
Average agricultural area in 
private agricultural farms in ha*

6,0 7,3 8,9 6,8 5,5

Odsetek indywidualnych 
gospodarstw rolnych 
o powierzchni 1–5 ha UR*
Percentage of private 
agricultural farms of 1–5 ha of 
agricultural land*

55,3 52,4 43,3 54,4 63,9

Objaśnienia do tabeli: * Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Explanations for the table: * Data from the National Agricultural Census 2010.

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

Z kolei, jak wynika z  danych PSR 2010, średnia powierzchnia UR w  indywidual-
nych gospodarstwach rolnych jest w gminach wiejskich Polski Wschodniej większa niż 
w pozostałej części kraju, a odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych najmniej-
szych obszarowo, tj. o  powierzchni 1–5 ha UR jest niższy. Dodać trzeba, że gminy 
wiejskie objęte badaniami są jednak wyraźnie zróżnicowane pod tym względem, przy 
czym wraz ze wzrostem wartości wskaźnika koniunktury dla rozwoju pozarolniczej 
działalności gospodarczej w gminach, maleje średnia powierzchnia UR w indywidual-
nych gospodarstwach rolnych, a wzrasta odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych 
o powierzchni 1–5 ha UR (tab. 6). Tym samym najmniejsza średnia powierzchnia UR 
w  indywidualnych gospodarstwach rolnych, a  najwyższy odsetek indywidualnych 
gospodarstw rolnych najmniejszych obszarowo, występuje w grupie gmin odznaczają-
cych się dobrą koniunkturą dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli 
tam, gdzie najlepiej jest również rozwinięta pozarolnicza działalność gospodarcza 
ludności rolniczej (tj. rolników i rodzin rolniczych) (por. tab. 1 i 6). Na tej podstawie 
można stwierdzić, iż potwierdza to częściowo przyjętą w artykule hipotezę badawczą, 

Tabela 6. cd.
Table 6. cont.
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zakładającą, że w gminach wiejskich Polski Wschodniej odznaczających się relatywnie 
wysokim udziałem małych obszarowo gospodarstw rolnych oraz gorszą jakością rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej, więcej rolników i rodzin rolniczych prowadzi pozarolni-
czą działalność gospodarczą.

Wnioski

1. Gminy wiejskie Polski Wschodniej charakteryzują się przeciętnie gorszymi endo-
genicznymi uwarunkowaniami rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej 
na tle kraju, a także umiarkowaną koniunkturą dla rozwoju tej działalności. Dodać 
trzeba, że gminy te są jednak dość mocno zróżnicowane pod tym względem.

2. Na uwagę zasługuje to, że w regionie Polski Wschodniej niewielka jest grupa gmin 
wiejskich, które odznaczają się dobrą koniunkturą dla rozwoju pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej, przy czym jednostki te charakteryzują przede wszystkim 
bardzo dobre demograficzne i infrastrukturalne warunki gospodarowania, a także 
wysoka atrakcyjność turystyczna. W tej grupie gmin najlepiej rozwinięta jest rów-
nież pozarolnicza działalność gospodarcza rolników i rodzin rolniczych. Dodać na-
leży, iż niejako konsekwencją dobrej koniunktury dla rozwoju pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej w tych gminach jest relatywnie lepsza sytuacja na lokalnym 
rynku pracy oraz lepsza sytuacja finansowa jednostek samorządowych, a co za tym 
idzie także ich większe możliwości inwestycyjne.

3. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą, która zakładała, że w gminach wiej-
skich Polski Wschodniej odznaczających się relatywnie wysokim udziałem małych 
obszarowo gospodarstw rolnych oraz gorszą jakością rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej, więcej rolników i rodzin rolniczych prowadzi pozarolniczą działalność go-
spodarczą. Można zatem przyjąć, że są to dwa główne czynniki determinujące ak-
tywność ludności rolniczej tego regionu w zakresie podejmowania i uruchamiania 
oraz prowadzenia i  rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo, 
jak wynika z przeprowadzonej analizy zebranego materiału empirycznego, sprzyja-
ją temu również bardzo dobre warunki gospodarowania (zwłaszcza demograficzne 
i infrastrukturalne), w tym także wysoka atrakcyjność turystyczna środowiska lo-
kalnego (gminy).

4. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała i  zarazem potwier-
dziła tezę, że cechy lokalnego środowiska wiejskiego (gminy wiejskiej), stanowią 
istotne determinanty rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obsza-
rach wiejskich Polski Wschodniej, w tym także działalności rolników i rodzin rol-
niczych. Wobec tego należy wnioskować, że to one przede wszystkim powinny być 
uwzględniane przy wyznaczaniu kierunków oraz instrumentów polityki regional-
nej, a  zwłaszcza lokalnej realizowanej przez samorządy gmin, odnoszącej się do 
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa w tym regionie.
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Streszczenia

Kamila Musiał, Wiesław Musiał. 2016. Konkurencja w Naturze 
a natura konkurencyjności w gospodarce – wybrane przykłady 
analogii w świecie zwierząt i ekonomii. Roczniki Naukowe Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103, 3, 22–31.
Obserwacja i ocena postaw ludzkich kreujących funkcjonowanie sfery ekonomii, w tym 
tworzenia i upadku firm, strategii współzawodnictwa i walki o byt, możliwa jest również 
poprzez pryzmat dobrze znanych i opisanych zachowań dostrzeganych w przyro-
dzie. Dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu biologii, chemii czy fizyki możliwe jest 
również lepsze rozpoznanie procesów zachodzących w gospodarce. W prowadzonych 
rozważaniach na temat istoty konkurencji i konkurencyjności wykorzystano m.in.: 
teorie konkurencji o niszę ekologiczną/zasoby, zasadę konkurencyjnego wypierania, 
wybrane elementy teorii doboru naturalnego oraz tzw. hipotezę Czerwonej Królowej. 
Podjęto próbę porównania ze sobą konkurencji w świecie zwierząt z konkurencyjno-
ścią w gospodarce. Natężenie konkurencji, przyjmowane strategie pozostają w ścisłym 
związku z cyklami życia poszczególnych firm, rynków czy produktów. Zwrócenie uwagi 
na możliwość wykorzystania metody analogii do opisu procesów gospodarczych uznać 
należy nie tylko za trafne, lecz także bardzo ciekawe, pomimo braku pełnej analogii 
„substratów”. Zarówno bowiem w przyrodzie, jak i w gospodarce występują ograniczone 
zasoby, o które trwa rywalizacja. Stawką jest natomiast przetrwanie, byt rzeczywisty lub 
byt ekonomiczny. Jak podkreślają Autorzy: „(…) w ekologii zwierząt i w ekologii firm 
najważniejsze jest bezwzględne dążenie do dostosowania się do panujących warunków 
środowiska, które ustawicznie podlegają zmianom”. Prowadzone rozważania, pomimo 
iż nie dotyczą bezpośrednio drobnych gospodarstw rolnych, mogą stanowić ciekawy 
materiał do przemyśleń na temat przyszłości tej grupy podmiotów gospodarczych. (TW)

Anna Sieczko, Leszek Sieczko, Anna J. Parzonko. 2016. Regionalne 
zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia 
zwierzęcego w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103, 4, 69–77.
Sprzedaż bezpośrednia jest niewątpliwie najstarszą i najtańszą formą obrotu towa-
rowego, bardzo często jest również wskazywana jako dobre rozwiązanie dla drobnych 
gospodarstw rolnych. W opracowaniu przedstawiono regionalne zróżnicowanie skali 
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Streszczenia

i zakresu sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Jak wskazują dane Głównego Inspektora 
Weterynarii, w 2016 r. najwięcej podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią 
zarejestrowanych było w województwach wielkopolskim (1848) i dolnośląskim (1137), 
na trzecim miejscu uplasowało się województwo śląskie (722). Wśród województw 
o bardzo małej liczbie gospodarstw rolnych wykorzystujących bezpośrednie kanały 
zbytu znalazły się podkarpackie (245) i świętokrzyskie (151). Na siódmej pozycji upla-
sowało się województwo małopolskie, w którym sprzedaż bezpośrednią prowadziły 
453 gospodarstwa, z czego aż 378 wprowadzało na rynek nieprzetworzone produkty 
pszczele. Przedstawione powyżej liczby wskazują na bardzo małą popularność reje-
strowanej sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w województwach o rozdrob-
nionej strukturze agrarnej. Jak wykazali Autorzy, bezpośrednie kanały sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęcego najczęściej stosowane były przez gospodarstwa 
zlokalizowane wokół dużych miast oraz w powiatach o dużych walorach turystycz-
nych. (TW) 

Do bieżącego numeru recenzje przygotował Tomasz Wojewodzic (TW).
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“Innovativeness of Rural Territories in Urbanised Areas” 
conference report1

On 29–30 June 2017 the 7th International Scientific Conference “Innovativeness 
of rural territories in urbanised areas” was held at the University of Agriculture in 
Krakow. The subject of the conference were diverse aspects of the operation of small 
agricultural holdings in rural areas in the process of urbanisation as well as urban 
and suburban agriculture. The conference was organised by the Agricultural Advisory 
Centre in Brwinów, Krakow Branch Office and the European Research Centre of 
Small Agricultural Holdings at the University of Agriculture in Krakow. The confer-
ence received the honorary patronage from the Minister of Agriculture and Rural 
Development, Krzysztof Jurgiel and the Rector of the University of Agriculture in 
Krakow, Professor Włodzimierz Sady. The project was financed within the Network for 
innovation in agriculture and rural areas.

250 people, including representatives of farmers and chambers of agriculture, 
members of non-governmental organisations operating in rural areas, representa-
tives of academia, farm advisory services, government agencies, and entrepreneurs 
from industries related to agriculture, participated in the conference. The participants 
listened to presentations of researchers, non-governmental organisations experts, 
and advisors from: Poland, Austria, Germany, Spain, Romania, Lithuania, Ukraine, 
and Bulgaria. The sessions were divided into the plenary session and two thematic 
sections: “Agriculture in Urbanised Areas – Looking for Innovative Solutions” and 
“Location as a Determinant of Changes in the Agriculture of Urbanised Areas”.

The problem of growing dynamics of urbanisation processes of rural areas in 
suburban zones, in particular close to large cities was discussed many times. The fact 
that in the EU member states, these areas together with the core cities of agglomera-
tions constitute up to 20% of the total country territory was emphasised, as well as the 
fact that agricultural land dominates in these areas, constituting 40 to 60% of them. 
Both the speakers and the participants stated that the perspective of changes in urban 

1 The article is funded by National Science Centre, Poland under the project no 2016/21/D/
HS4/0026
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and suburban agricultural land use and the decline of suburban arable land resources 
is alarming. Forecasts indicate that within the next 30 years, European urban areas will 
be increasing by 0.5 to 0.7% a year and the areas functionally linked to towns (subur-
ban areas) will increase two-fold. These trends demonstrate that the importance of the 
problem of structural and functional changes in urban and suburban areas, including 
the ongoing regress of agricultural activities, will increase. 

As stated during the sessions, in 2007 the urban population exceeded 50% of 
the total world population for the first time in history and the forecasts say that in 
2050 as much as 6 billion people (over two thirds) will live in cities. This is a great 
challenge for the agriculture economy in the cities and fast expanding suburbs. The 
consequences of the increase of population size and enhanced migration processes 
will be completely different for the countries of the affluent north, “dry south”, and 
developing countries. In poorer countries, slums will probably expand and the poorest 
rural immigrants will use small pieces of empty urbanised land to produce food due 
to hunger. Thus, urban and suburban agriculture in these countries will have mostly 
food production functions and its environmental or social functions will be reduced. 
In Poland and other Eastern and Central European countries, the processes of subur-
banisation and dynamic population growth in suburban areas are likely to occur in the 
upcoming years. This will result in even greater pressure on agriculture and rural areas 
surrounding cities, which will probably lead to their marginalisation and weakening 
of their production, social, and environmental functions in many countries. The fact 
that agriculture production, in particular animal production, in suburban areas is a 
cause of conflicts was emphasised multiple times during the conference. Particularly 
in municipalities with new settlements of migrant population, dust from field works, 
traffic of tractors and agricultural machines, and smell from animal production hold-
ings are disturbing for other residents. 

Speakers and participants emphasised that at present in Poland, agriculture devel-
opment and support in suburban and urban areas are almost absent in the broadly 
understood economic policy, including agricultural policy. Rural areas within the func-
tional urban areas are subject to strong processes of structural changes and urbanisa-
tion pressure leads to their production de-agrarianisation and enhanced processes of 
excluding land from agricultural production. In some cities, even 50% of the arable 
land is not used for agriculture purposes as set-asides or shrub bushes, as well as ille-
gal landfill sites, increasing the risk of fire. In suburban areas, they constitute 15% 
to 25%, which is even twice as much as in rural areas. The theses of the German and 
Austrian speakers’ presentations indicate that maintenance and the development of 
different forms of agriculture and holdings in urban and suburban areas is a challenge 
also in these countries. Nevertheless, in many wealthy Northern European countries 
the importance of urban and suburban agriculture was noticed as early as in the 
1970s, which is demonstrated by the solutions used in: London, Paris, Lyon, Vienna, 
Stuttgart, or the Ruhr. In these (and many other) cities, numerous actions were under-
taken to protect or even restore agriculture. The British concept of UK’s Green Belts; 
the Copenhagen Finger plan, or KuLaRuhr-Nachhaltige urbane Kulturlandschaft in der 
Metropole Ruhr, carried out in the Ruhr were mentioned. In the majority of the devel-
oped countries, broadly understood urban and suburban agriculture holds an impor-
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tant place in spatial planning. Its state and changes are monitored on an ongoing basis 
and the self-governments of the agglomerations support agriculture protection and 
development. The speakers emphasised that in Polish strategic and planning docu-
ments created by rural and suburban municipalities, the importance and functions of 
agricultural land, which are invaluable according to many scholars and practitioners, 
are practically ignored. 

Among the premises of the development of urban and suburban agriculture, its 
environmental, social, economic, and – to a lesser extent – functions were mentioned. 
The benefits of biodiversity protection (preserving habitats of wild animals and unique 
plants), climate protection, preservation of attractive open areas that can serve as 
a resting place for the urban population, and the problem of food security in large 
agglomerations were emphasised. According to the speakers and participants, agri-
cultural areas should be the components of the ecological network, in particular of 
green rings surrounding urban areas. The maintenance and restitution of utilised agri-
cultural areas within the “green rings” as structures excluded from further building 
development may have an important composition and structure-forming role. It will 
also have a positive influence on the ventilation of cities and allow for the migration 
of many species of plants, animals and fungi. 

The participants pointed to the problem of the lack or the poor quality of specific 
land development plans in Polish cities and suburban municipalities. Assigning 
areas of land that are too large to housing (current land reserves allow for settling 
even up to 300 million people) in the specific land development plans negatively 
affects the landscape and biodiversity, as land undergoes natural succession. The 
problem is that often these areas are not fully used neither for agricultural nor for 
non-agricultural purposes. In municipalities without specific land development 
plans, arable landowners usually count on obtaining a zoning fee and expect land 
prices to grow, which makes land transfers in agriculture, i.e. expanding the area of 
agricultural holdings, practically impossible. Farmers usually cannot afford land in 
the suburban areas and short-term leases does not allow the long-term development 
of holdings. In southern Poland, immense fragmentation of land makes leasing even 
more difficult, because one farmer would have to sign several dozens of contracts to 
create a holding of several dozen hectares and conduct economically substantiated 
agricultural production. 

During the conference, the necessity to build a system of agricultural production 
space information was also mentioned. Among the tools useful for that purpose, 
diverse thematic maps and photogrammetric materials (orthophotomaps and airborne 
scanning data) allowing picturing the problems of urban and suburban agriculture, 
which should be considered in environment management, were indicated.

German speakers emphasised that the effectiveness of maintenance or even resti-
tution of agriculture in the areas in the process of urbanisation will depend largely on 
the farmers’ adaptation to the new economic conditions. They presented five main 
strategies of development of the holdings, including: diversification, differentiation, 
specialisation (combined with cost minimisation), share economy, experience offer-
ing, and innovations. They demonstrated that in the Ruhr, agricultural holdings using 
these strategies alternatively or jointly achieve economic success. They emphasised 
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that adjusting the business model of agricultural holdings to specific urban conditions 
allows maintaining agricultural production even in highly urbanised areas. 

Discussing the conditions of agriculture development in urban and suburban areas 
in Austria, the importance of innovations, introduced mainly by farmers carrying out 
their activity in highly urbanised areas was pointed out. Major impediments of agri-
cultural production in the areas in the process of urbanisation necessitate new organ-
isational and technological solutions, which are also stimulated by the knowledge and 
quality of human capital of urban and suburban farmers. Specific interaction between 
the agriculture and urban environments create a wide range of opportunities and 
challenges for innovation development. They might concern different actions aiming 
at the maximum use of organic waste, redundant in urban areas, using the excess of 
rainwater, or aquaponics development and many other innovative projects, includ-
ing technological innovations. There are also many organisational innovations in 
urban and suburban areas. In several presentations, the cooperation of producers was 
considered an opportunity for such innovative solutions. The importance of alterna-
tive food chains development and the cooperation of farmers and food consumers 
was emphasised. The concept of the community-supported agriculture (CSA) as well 
as the key role of farmers’ integration and distribution channels shortening were 
mentioned. The benefits of proximity of the sales market for urban and suburban 
agriculture were pointed out. This provides the opportunity of direct sales from agri-
cultural holdings, trading at open-air markets, and offering diverse services such as 
educational, gastronomic, and tourism services. Such solutions are already used in 
Eastern and Central Europe (as well as in Western Europe). An important innova-
tion is the creation of agricultural holdings offering the services of care for older and 
sick people, childcare, educational courses, etc. Therapeutic and educational gardens, 
where contact with nature is supposed to increase the well-being of inhabitants are 
being opened in city centres.

Agricultural production location theories were also discussed during the confer-
ence. The speakers pointed to the fact that horticulture production, particularly of 
vegetables and decorative plants, has developed around the majority of urban agglom-
erations in Poland. In some municipalities, such as Igołomia-Wawrzeńczyce situated 
east of Krakow, horticultural crops occupy almost half of the arable land. The impor-
tance of maintaining agricultural production, in particular horticulture, for optimal or 
at least minimal food security of the cities was emphasised. 

The topic of allotment gardens was also discussed. The fact that allotment gardens 
in Polish cities represent urban and family tradition, because their current owners 
are often the second or even third generation of users of a given allotment garden, 
was emphasised. For many families with low income, in particular pensioners, allot-
ment gardens are practically indispensable for social and cultural reasons. They are a 
source of fresh fruits, vegetables, and flowers, and often give an opportunity to spend 
free time without additional costs. Moreover, allotment gardens allow for recreational 
activities, have positive effects on social activity and interaction of their users regard-
less of their age or social status, as well as on the quality of the environment of the 
residents of urbanised areas. Gardens have high biodiversity, which makes them 
important for urban ecology as flora and fauna habitats. Additionally, they mitigate 
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adverse microclimate elements and are an important place for the local community, 
strengthening family and social relations. Green and peaceful, allotment gardens are 
a place of active leisure, everyday recreation, and promotion of a healthy lifestyle. The 
main problems related to the future of urban allotment gardens concern current insti-
tutional agricultural policies, land use rules, and the attitude of the local authorities 
towards these gardens. Allotment gardens are often located close to the city centre, 
which makes them attractive for developers, which puts their future at risk. 

During the conference, the activity and achievements of the following institutions 
and organisations related to agriculture was presented: the Agricultural Advisory 
Centre in Brwinów, Krakow Branch Office, the University of Agriculture in Krakow, 
the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, the Agricultural 
Market Agency, the Małopolska Agricultural Advisory Centre in Karniowice, the 
Agricultural Social Insurance Fund, and the Małopolska Chamber of Agriculture. On 
the second day of the conference, two study tours presenting agriculture in areas 
in the process of urbanisation took place. During the first tour, the participants 
could verify and expand their knowledge, as well as look for inspiration visiting the 
“Pasternik” Family Allotment Gardens, Experimental Department of the Animal 
Technology Institute in Balice (rabbit farm), and the “Ranczo Artemidy” Educational 
Farm. The second tour included a visit in the “Nowalijka I” Family Allotment Garden 
and a presentation of the model of operation of agricultural holdings in suburban 
areas based on Mr. Krzysztof Ciesielski’s holding and Messrs. Krzysztof and Ryszard 
Gorzałczany’s holding. 

Key conclusions, postulates, and recommendations

1. Together, urban and suburban areas constitute over 15% of the territory of Poland 
and they will get largeger. Almost 50% of the land of these areas is agricultural 
land and a significant part (even over 50% in some places) is excluded from agri-
cultural production as set-asides with shrub bushes or spontaneous afforestation 
and wasteland. Therefore, extensive research and social discourse, as well as the 
inclusion of local self-governments into the creation of solutions preventing the 
processes of abrupt de-agrarianisation of agricultural land in urban and suburban 
areas is necessary. 

2. The phenomenon of the reversion of Thünen circles known from the agriculture 
location theory is observed around large cities, in Poland usually surrounded by 
fragmented agriculture and small agricultural land plots, when the quality and ag-
ricultural value of production space is low. Due to the frequent lack of land lease, 
land is quickly excluded from agricultural use, is not attractive for leaseholders 
(small agricultural land plots), and the expected location factor and zoning fee re-
lated to changing land status, as well as an emotional connection with land passed 
down from generation to generation prevent it from being sold to neighbours. 
Thus, more and more rings of set-aside and shrub bushes form around cities. The 
instruments of agricultural policy used so far, including direct payments and na-
tional instruments, mostly tax-related, do not work. Therefore, it seems reason-
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able to introduce new or modify existing financial and legal instruments in order 
to restore the productivisation and use, even extensive, of city surroundings.

3. The maintenance and development of urban and suburban agriculture need ap-
propriate institutional and legal support preventing excessive and insufficiently 
controlled urban expansion. In urban and suburban municipalities (in particu-
lar bordering large cities), special agricultural and/or forest zones categorically 
excluded from further building development should be introduced based on the 
solutions used in Western Europe. This will improve the micro-environmental 
conditions of the urban areas, including their ventilation, and often attractive, 
publicly available land will serve all the residents.

4. Agricultural land as a public good, in particular good quality and agricultural suit-
ability soils should be legally protected and their agricultural use maintained, as 
they substantially improve the quality of the environment, living conditions, and 
food security. The effectiveness of these activities requires them to be supported 
by additional assistance instruments, such as financial instruments from the re-
gional (Marshal’s Offices) or urban self-government levels. Moreover, urban agri-
culture should be identified more clearly in the new agricultural policy in order to 
gain dedicated assistance instruments instead of provisions excluding or limiting 
the possibilities of support.

5. Western European countries have been trying to solve the problem of food security 
of large metropolises for many years by creating special strategies aiming at mak-
ing cities at least partially independent on the food supply from distant places. In 
Poland, no city has such a strategy and their self-governments (and presidents) 
are not aware of the need to prepare them. Thus, adding a point concerning the 
food security in urban agglomerations to the new regional agriculture develop-
ment strategies created by the Ministry of Agriculture and Rural Development is 
worth considering.

6. Following the example of wealthy European countries, including their large cities, 
Poland should introduce diverse innovative solutions regarding organisation, pro-
duction, market, marketing, and new multi-functionality in order to maintain or 
even develop the functions of agriculture and agricultural holdings in urban and 
sub-urban areas. Thus, working towards the adaptation of the solutions proven ef-
fective in Europe to Polish conditions, developing the strategies of urban agricul-
ture management, including specialisation, cooperation, and connection with the 
local market, as well as income sources and production directions diversification 
seems reasonable. 

7. It would also be appropriate to elaborate innovative solutions of maintaining 
the agricultural use of land in areas in which production de-agrarianisation 
is advanced and plough tillage has been abandoned. The new alternative ap-
proach to use accumulated (neighbouring) set-asides might be the introduction 
of joint sheep (or goat) rearing, biomass collection for energy purposes, humus 
production, institutionalised mowing of set-asides (transitional measures), or 
economic encouraging of land owners to lease their land in order to maintain its 
agricultural use. 
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8. Allotment gardens in Polish cities, particularly large and very large ones, form 
important oases of decorative and productive green areas not financed from public 
resources (taxes), but by private users. They play environmental, recreational, and 
even food supply roles, so their function in urban areas should be more appreci-
ated. Their liquidation, even due to important social needs such as the develop-
ment of technical (e.g. road construction) or social (kindergarten construction) 
infrastructure should always be compensated with the creation of new allotment 
gardens. Selling the ground of the allotment gardens to private investors building 
new housing estates should be absolutely unacceptable.

9. The problems of urban and suburban agriculture have been neglected in Poland 
for decades and agriculture in urbanised areas and areas in process of urbanisa-
tion is considered insignificant, fading, inadequate, or even completely useless. 
Therefore, undertaking actions leading to the promotion of the essence and idea 
of urban and suburban agriculture, including the presentation of a wide range of 
advantages of maintenance and restitution of agriculture that has economic, envi-
ronmental, and social functions is necessary. Its maintenance should have a posi-
tive impact on the reduction of conflicts between suburban agriculture and people 
moving there from urban areas.

10. The participants of the conference pointed out that the base of factual data, in-
formation, and scientific knowledge on urban (and suburban) agriculture is small. 
It proves that inventory and study works on the concept of its maintenance, new 
multi-functionality and adequacy, management, etc. are needed. They should be 
supported by ministry funds. 
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