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Zmiany opłacalności produkcji wieprzowiny w regionie
Mazowsze i Podlasie w latach 2014–2016
(po wystąpieniu ASF)
Changes in the profitability of pork production
in the Mazowsze and Podlasie region in 2014–2016
(after the appearance of ASF)
Irena Augustyńska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
Streszczenie. Mięso wieprzowe to najczęściej spożywane mięso w Polsce. W latach
2014–2016 jego konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowała się na
poziomie 39–41 kg. Jednakże powszechnie twierdzi się, że od kilku lat produkcja wieprzowiny, a właściwie żywca wieprzowego jest w Polsce nieopłacalna. Uważa się też, że
sytuacja ta pogorszyła się po stwierdzeniu w 2014 r. występowania na terenie Polski
choroby ASF, przy czym najbardziej – w regionie Mazowsze i Podlasie, w którym chorobę
tę odnotowano. Celem niniejszych badań było ustalenie opłacalności produkcji żywca
wieprzowego w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2014–2016,
ze szczególnym uwzględnieniem regionu Mazowsze i Podlasie oraz omówienie czynników decydujących o zmianach jej poziomu. W badaniach wykorzystano dane Głównego
Urzędu Statystycznego oraz dane systemu AGROKOSZTY, zlokalizowanego w Instytucie
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie. Z analizy wynika,
że głównym czynnikiem warunkującym opłacalność produkcji żywca wieprzowego jest
poziom cen jego sprzedaży. Uzależniony jest on w dużym stopniu od wielkości pogłowia
trzody chlewnej, a zwłaszcza pogłowia loch prośnych. W latach 2014–2016 następował
spadek liczby tych zwierząt, a to miało niewątpliwy związek z ASF. Pojawienie się tej
choroby skutkowało bowiem trudnościami ze sprzedażą żywca i obniżeniem w 2015 r.
cen jego skupu, a w efekcie – likwidacją części stad, czyli redukcją nierentownej produkcji. Mniejsze pogłowie świń w 2016 r. spowodowało, że ceny żywca wzrosły. W rezultacie
poprawiła się opłacalność omawianej działalności. Badania potwierdziły jednak, że
w całym rozpatrywanym okresie (2014–2016) produkcja wieprzowiny była nieopłacalna. Ponadto stwierdzono, że zarówno w 2015, jak i 2016 r. w gospodarstwach objętych
badaniami z regionu Mazowsze i Podlasie średnio straty w dochodzie z produkcjiżywca
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wieprzowego były większe niż w gospodarstwach z obszaru całego kraju prowadzących
taką samądziałalność.
Słowa kluczowe: opłacalność produkcji wieprzowiny • region Mazowsze i Podlasie • ASF
Abstract. Pork meat is the most commonly eaten meat in Poland. In the 2014–2016, its
consumption per capita was 39–41 kg. However, it is commonly claimed that for several years pork production, or rather pigs production, is not profitable in Poland. It is
also claimed that this situation worsened after the occurrence of ASF in Poland in 2014,
especially in the Mazowsze and Podlasie region, where this disease was disclosed. The
purpose of these studies was to determine the profitability of pigs production in private
farms in Poland in 2014-2016, with particular reference to the Mazowsze and Podlasie
region and to discuss factors influencing changes in its level. The data of the Central
Statistical Office and data from the AGROKOSZTY system, located at the Institute of
Agricultural and Food Economics – NRI in Warsaw were used. The analysis shows that
the main factor determining the profitability of pigs production is the price level of its
sales. It is heavily dependent on the number of the pigs, and especially the number of
mated sows. In 2014–2016 there was a decrease in the number of these animalsand this
had a clear link with the ASF. The emergence of this disease has resulted in difficulties
in the sale of pigs and reduction in the procurement prices of pigs for slaughter in 2015,
and as a result – liquidation part of herds of pigs, i.e. the reduction of unprofitable production. The smaller pig population in 2016 caused the pigs prices to rise. As a result,
the profitability of pigs production was improved. However, studies have confirmed that
pigs production was unprofitable throughout the all of considered period (2014–2016).
In addition, it is claimed that in both 2015 and 2016 on average, in the surveyed farms in
Mazowsze and Podlasie region, the losses of income from pigs production were higher
than in farms of the whole country, which conducted the same activity.
Keywords: profitability of pigs production • Mazowsze and Podlasie region • ASF

Wstęp
Mięso wieprzowe jest najczęściej spożywanym mięsem w Polsce. W 2014 r. konsumpcja
wieprzowiny (mięsa bez podrobów) w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju wynosiła
39,1 kg, a w latach 2015–2016 – kolejno 41,4 i 41,0 kg (Rynek mięsa…, 2016). Jednakże
według źródeł literaturowych produkcja wieprzowiny, a konkretnie – żywca wieprzowego jest w Polsce od kilku lat nieopłacalna (Kozłowska, 2016; Rynek mięsa…, 2016).
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kryzys na rynku wieprzowiny to problem całej Unii
Europejskiej (Pik, 2016). Opłacalność tej produkcji uwarunkowana jest przede wszystkim poziomem cen sprzedaży wspomnianego produktu,wzrost cen żywca powoduje na
ogół wzrost jego opłacalności. Poziom tych cen uzależniony jest natomiast od sytuacji
na krajowym i światowym rynku żywca wieprzowego. Kształtuje się ona pod wpływem
wielu czynników: zmian pogłowia świń i poziomu produkcji wieprzowiny, wielkości
importu i eksportu oraz czynników je stymulujących lub ograniczających (np. embargo
rosyjskie), cen pasz – zwłaszcza zbóż, kursu walut, a szczególnie – pod wpływem
popytu na wieprzowinę ze strony konsumentów.
Poziom cen żywca wieprzowego zróżnicowany jest regionalnie i bywa odzwierciedleniem zaistnienia na danym obszarze sytuacji nietypowych, często niekorzystnych
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dla producentów trzody chlewnej. Należy do nich na przykład wystąpienie na terenie
Polski przypadków choroby ASF (ang. African Swine Fever), czyli afrykańskiego pomoru
świń.Jest to wirusowa bardzo zaraźliwa, krwotoczna choroba dzikich i domowych świń.
Powoduje ona wiele objawów klinicznych o przebiegu przypominającym klasyczny
pomór świń (Oura, 2016). Po raz pierwszy została zaobserwowana na początku XX w.
w Kenii. Do połowy lat 50. XX w. obejmowała swoim zasięgiem tylko pewne regiony
Afryki, jednak później pojawiła się w Europie – najpierw w Portugalii. W Polsce chorobę
tę wykryto w lutym 2014 r. u dzików,które padły na terenie województwa podlaskiego.
W 2016 r. ASF występował już nie tylko na obszarze województwa podlaskiego, lecz
także lubelskiego i mazowieckiego. Są to trzy z czterech województw należących do
regionu rolniczego FADN1 – Mazowsze i Podlasie (ryc. 1).

Ryc. 1. Podział Polski na regiony rolnicze FADN
Fig. 1. Division of Poland into FADN agricultural regions
Źródło: Rozporządzenie… (2005).
Source: Rozporządzenie… (2005).
1

FADN (ang. Farm Accountancy Data Network; pol. Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw
Rolnych) znajduje się pod nadzorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i funkcjonuje w Polsce od 2004 r.
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Na obejmującym wspomniane województwa terytorium wyznaczone zostały:
obszary zagrożenia ASF – strefa niebieska, obszary objęte ograniczeniami weterynaryjnymi – strefa czerwona, jak i obszary ochronne – strefa żółta. Zgodnie z komunikatami
Głównego Lekarza Weterynarii, do końca 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wystąpiło 168 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików i 23 ogniska tej choroby
u świń domowych. Natomiast w trakcie powstawania niniejszego artykułu (informacje
z 27 września 2017 r.), liczba przypadków ASF u dzików w Polsce wynosiła już 498, a liczba
ognisk tej choroby u świń domowych – 101 (Biuletyn Informacji Publicznej, 2017).
Obawy potencjalnych konsumentów przed nieprzewidywalnymi skutkami ASF
przyczyniły się do coraz większych trudności ze sprzedażą wieprzowiny z tych terenów, zwłaszcza po cenach względnie pokrywających koszty produkcji. Dodatkowo, po
wprowadzeniu w 2014 r. rosyjskiego embarga na import tego mięsa z Polski trudności
te pogłębiły się na całym obszarze kraju. Powszechnie twierdzi się więc, że w porównaniu z wcześniejszymi latami, opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce jeszcze bardziej się pogorszyła, a najbardziej – w regionie Mazowsze i Podlasie, w którym
chorobę tę odnotowano (Adamowicz, 2016; Afrykański pomór świń…, 2016; Biuletyn
Informacji Publicznej, 2017; Czyszkowski, 2017).
Mając na uwadze, że przeważająca część (ok. 80%) krajowego pogłowia tuczników
utrzymywana jest w gospodarstwach indywidualnych, w tym 1/3 – w regionie Mazowsze
i Podlasie, celem badań było ustalenie opłacalności produkcji żywca wieprzowego
w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2014–2016, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Mazowsze i Podlasie oraz omówienie czynników
decydujących o zmianach jej poziomu.

Materiał i metody
W badaniach wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz dane,
funkcjonującego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
w Warszawie (IERiGŻ-PIB), systemu AGROKOSZTY2, dotyczące lat 2014–2016. Wyniki
badań przedstawiono dla obszaru całego kraju oraz dla regionu Mazowsze i Podlasie.
Na podstawie danych publikowanych przez GUS przedstawiono pogłowie ogółem
trzody chlewnej w Polsce, w tym ważniejszych grup produkcyjno-użytkowych tych
zwierząt orazpoziom cen skupu żywca wieprzowego rzeźnego w kolejnych latach okresu
2014–2016. Wyniki badań systemu AGROKOSZTY umożliwiły przedstawienie poziomu
dochodów i opłacalności produkcji żywca wieprzowego w analizowanym okresie.
Prezentowane w opracowaniu wyniki ekonomiczne omawianej działalności to efekt
przeprowadzonych dla lat 2014–2016 rachunków symulacyjnych. Bazą do ich przygotowania były dane rzeczywiste zgromadzone w 2013 r. Wsystemie AGROKOSZTY dane
takie zbierane są zwykle co 3–5 lat. Gromadzone są wówczas informacje o produkcji
oraz nakładach i kosztach bezpośrednich poniesionych na rozpatrywaną działalność
produkcyjną. Przedstawione dane pochodziły ze zlokalizowanych na terenie całej
2

AGROKOSZTY – System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych funkcjonujący w Instytucie
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.
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Polski 134 indywidualnych gospodarstw rolnych produkujących żywiec wieprzowy.
Jednostki te wybrano do badań w sposób celowy. Musiały one równocześnie należeć do
zbiorowości gospodarstw objętych badaniami systemu FADN, gdyż baza tego systemu
umożliwia ustaleniepoziomukosztów pośrednich, ponoszonych na konkretne rolnicze
działalności produkcyjne.
Rachunki symulacyjne dla lat 2014–2016 opracowano głównie przy wykorzystaniu
danych GUS, zwłaszcza tych, które dotyczyły cen sprzedaży żywca wieprzowego oraz cen
zakupu środków do jego produkcji. Oszacowano wartość produkcji i poniesione koszty.
Przyjęto przy tym założenie, że w całym okresie badań ilość pasz zużytych na produkcję
żywca była taka sama jak w 2013 r. Efekty ekonomiczne z produkcji żywca wieprzowego
przedstawiono w przeliczeniu na 100 kg żywca brutto3 średnio w przyjętej do badań zbiorowości, jak i średnio w wyodrębnionej z tej zbiorowości grupie gospodarstw zlokalizowanych w regionie Mazowsze i Podlasie. Sposób obliczania dochodu z działalności żywiec
wieprzowy przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Sposób obliczania dochodu z działalności żywiec wieprzowy
Table 1. Method of calculating income from pigsbreeding
Wartość produkcji

Value of production

żywiec wieprzowy (tuczniki)
–
Koszty bezpośrednie ogółem
wymiana stada
pasze spoza gospodarstwa
(np. koncentraty białkowe)
pasze własne z produktów towarowych
(np. śruty zbożowe)
pozostałe koszty bezpośrednie
(np. usługi weterynaryjne)
=
Nadwyżka bezpośrednia
–
Koszty pośrednie ogółem
koszty pośrednie rzeczywiste (np. energia
elektryczna, opał, podatek rolny)
amortyzacja (np. budynków i budowli,
maszyn i urządzeń)
koszt czynników zewnętrznych (praca
najemna, czynsze, odsetki)
=
Dochód z działalności

pigs for slaughter (porkers)
–
Total direct costs
exchange of herd
feed from outside the farm
(e.g. protein concentrates)
own marketable feed
(e.g. crushed cereal meals)
other direct costs
(e.g. veterinary services)
=
Gross margin
–
Total indirect costs
indirect real costs (e.g. electricity, heating
fuel, agricultural tax)
depreciation (e.g. of buildings and
structures, machines and devices)
cost of external factors (contract work,
rents paid, interest paid)
=
Income from activity

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Author’s study.
3

Produkcja żywca brutto to suma produkcji żywca wieprzowego netto oraz wagi wchodzących
do stada zakupionych zwierząt. Natomiast produkcja żywca netto to roczny przyrost wagowy
uzyskany na stadzie tuczników.
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Rozpatrując wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemu AGROKOSZTY
należy mieć jednak na uwadze to, że – ze względu na celowy dobór próby badawczej
– nie powinny być one bezpośrednio utożsamiane z przeciętnymi efektami ogółu
polskich gospodarstw rolnych produkujących żywiec wieprzowy. W badaniach uczestniczą bowiem zazwyczaj gospodarstwa większe obszarowo i silniejsze ekonomicznie,
często uzyskujące korzystniejsze ceny sprzedaży produktów i w rezultacie wyższe
dochody z działalności. Mimo to można uznać, że prezentowane wyniki wskazują na
pewne zależności i tendencje występujące w całej zbiorowości polskich gospodarstw
produkujących żywiec wieprzowy, jak i w jednostkach zlokalizowanych w regionie
rolniczym FADN – Mazowsze i Podlasie.
Dochód z działalności jest jedną z miar opłacalności produkcji żywca wieprzowego.
Inną, dość często stosowaną, jest relacja cen żywca do cen pasz, np. żyta, jęczmienia,
koncentratów białkowych. Kolejną zaś –wskaźnik opłacalności produkcji, będący
wyrażoną w procentach relacją wartości produkcji do kosztów ogółem (poniższy
wzór). Im wynik tego wskaźnika jest wyższy od 100, tym opłacalność omawianej
działalności jest większa, jeżeli jednak wynik ten jest niższy od 100, oznacza to, że
produkcja jest nieopłacalna, tzn. przynosi straty (Encyklopedia Ekonomiczno-Rol
nicza,1984):
Wskaźnik opłacalności
produkcji [%]

=

wartość produkcji
koszty ogółem

× 100

Rezultaty badań zaprezentowano przede wszystkim w zestawieniach tabelarycznych, tylko poziom wskaźnika opłacalności produkcji żywca wieprzowego zobrazowano na wykresie. W pracy wykorzystano głównie pionową analizę wyników.
Sprowadzała się ona przede wszystkim do przedstawienia zaistniałych w kolejnych
latach badań zmian dotyczących trzody chlewnej (pogłowia, cen skupu, dochodów,
itd.).

Wyniki badań
Dane statystyki publicznej wykazały, że w latach 2014–2016 pogłowie trzody chlewnej
w gospodarstwach indywidualnych zmniejszyło się (według stanów z czerwca) o 16,6%
– z 9410,5 tys. szt. do 7848,6 tys. szt. (Główny Urząd Statystyczny [GUS], 2014, 2015a,
2016b). Była to – w opinii wielu badaczy – przede wszystkim konsekwencja trwającej
już od kilku lat nieopłacalności produkcji żywca wieprzowego (Rynek mięsa…, 2016).
Ogółem w kraju, jak i w regionie FADN – Mazowsze i Podlasie zauważalny był spadek
liczby loch prośnych i prosiąt (tab. 2). Pogłowie tuczników (trzoda chlewna przeznaczona na ubój o wadze 50 kg i więcej) wahało się w tym okresie, co mogło wynikać m.in.
z trudności ze sprzedażą, jak i celowych przesunięć w terminach realizacji transakcji
handlowych – w oczekiwaniu na wyższe ceny skupu żywca.
Zdaniem ekspertów od rynku żywca wieprzowego pierwszym symptomem pogarszającej się opłacalności jego produkcji jest znacząca redukcja liczby loch prośnych
(Rynek mięsa…, 2016), wskazują na to również prezentowane dane (tab. 2; tab. 4).
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Tabela 2. Pogłowie wybranych grup produkcyjno-użytkowych trzody chlewnej (w szt.)
w indywidualnych gospodarstwach rolnych ogółem oraz w regionie Mazowsze
i Podlasie w latach 2014–2016 (stan w czerwcu)
Table 2. Selected groups of pigs (in heads) in private farms in total and in Mazowsze and
Podlasie region in 2014–2016 (June)
Mazowsze i Podlasie / Mazowsze and Podlasie
Wyszczególnienie POLSKA
Item
POLAND Ogółem
Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Łódzkie
Total
2014
Lochy prośne
Mated sows

564 594

156 618

19 709

47 986

36 583

52 340

Prosięta do 20 kg
Piglets up to 20 kg

2 530 526

720 633

85 167

232 602

158 841

244 023

Trzoda chlewna na
ubój o wadze 50 kg
i więcej
Pigs of 50 kg and
more for slaughter

3 366 610 1 102 304

132 137

374 129

213 720

382 318

2015
Lochy prośne
Mated sows

506 069

134 507

17 301

42 616

29 147

45 443

Prosięta do 20 kg
Piglets up to 20 kg

2 378 929

639 468

80 935

203 338

132 130

223 065

Trzoda chlewna na
ubój o wadze 50 kg
i więcej
Pigs of 50 kg and
more for slaughter

3 463 779 1 154 546

134 413

371 043

217 813

431 277

2016
Lochy prośne
Mated sows

425 673

119 818

16 279

37 196

24 821

41 522

Prosięta do 20 kg
Piglets up to 20 kg

2 051 954

584 161

61 694

203 090

132 765

186 612

Trzoda chlewna na
ubój o wadze 50 kg
i więcej
Pigs of 50 kg and
more for slaughter

2 911 716 1 083 584

110 305

373 098

199 606

400 575

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: Authors’ study based on the data from CSO
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Z obliczeń wynika, że w okresie 2014–2016, w polskich gospodarstwach indywidualnych pogłowie loch prośnych (według stanów z czerwca) zmniejszyło się o 24,6%,
podczas gdy pogłowie prosiąt – o 18,9%, a pogłowie tuczników – ostatecznie o 13,5%.
Natomiast w regionie Mazowsze i Podlasie liczebności tych zwierząt zmniejszyły się
odpowiednio – o 23,5, 18,9 i 1,7%. Tak nieduża zmiana w pogłowiu tuczników utrzymywanych w rozpatrywanym regionie mogła być, jak już wspomniano – przynajmniej
częściowo – konsekwencją trudności z ich zbytem (w szczególności po korzystnych
dla rolników cenach), co wynikało w znacznym stopniu z wykrycia na tym terenie
afrykańskiego pomoru świń. Mógł to być też w pewnym stopniu efekt coraz bardziej
popularnego w Polsce tzw. systemu nakładczego. Charakteryzuje się on często tym,
że dla dużych koncernów trzodowych tuczone są w polskich chlewniach, zazwyczaj
pochodzące z zagranicy (Danii, Holandii, Niemiec), „odchowane” już prosięta, a nawet
warchlaki. Czas przebywania tych zwierząt w gospodarstwie jest stosunkowo krótki,
a zatem liczba wyprodukowanych w określonym czasie tuczników może być relatywnie
duża. Należy też dodać, że rolnicy wykonujący usługowy tucz świń otrzymują stosowne
wynagrodzenie (Talaśka-Klich, 2015).Ma to znaczenie tym bardziej, że polscy producenci żywca wieprzowego, ze względu na prowadzenie działalności częściej na małą
skalę, mają ograniczone możliwości negocjacji cen skupu tego produktu, a niskie ceny
żywca wiążą się zazwyczaj ze stratami na produkcji.
Hamulczuk (2006) twierdził, że poziom cen skupu żywca wieprzowego jest odzwierciedleniem zmian popytu, podaży czy sytuacji na rynku pasz. W 2015 r. rynek polski
i unijny znajdowały się pod presją dużej podaży wieprzowiny (Parka, 2016; Rynek
mięsa…, 2016), co z pewnością przyczyniało się do obniżki cen skupu żywca. Ponadto
średnio w regionie Mazowsze i Podlasie, gdzie wykryto ASF, poziom tych cen był nieco
niższy od średniej krajowej (GUS 2015b, 2016c, 2017b), w kolejnych latach (2014, 2015,
2016 r.) odpowiednio o 0,8, 1,6 i 0,9% (tab. 3).
Tabela 3. Ceny skupu żywca wieprzowego rzeźnego (w zł/kg) średnio w Polsce oraz w regionie Mazowsze i Podlasie w latach 2014–2016
Table 3. Procurement prices of pigs for slaughter (in PLN per 1 kg) on average in Poland
and in Mazowsze and Podlasie region in 2014–2016
Wyszczególnienie
Item

Lata badań / Years of research
2014

2015

2016

POLSKA / POLAND

4,82

4,30

4,68

Mazowsze i Podlasie
Mazowsze and Podlasie

4,78

4,23

4,64

Podlaskie

4,81

4,11

4,56

Mazowieckie

4,83

4,29

4,70

Lubelskie

4,79

4,24

4,68

Łódzkie

4,72

4,20

4,60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: Authors’ study based on the data from CSO
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Hamulczuk (2006) w trakcie przygotowywania swojej publikacji raczej nie przewidywał, że dekadę później obniżka krajowych cen skupu żywca wieprzowego może
być też konsekwencją trudności z jego sprzedażą, będących w dużej mierze skutkiem
restrykcji ze strony innych państw, po ujawnieniu na terenie Polski przypadków ASF.
Do restrykcji tych należy nie tylko rosyjskie embargo, lecz także ograniczenia w wywozie polskiej wieprzowiny do krajów azjatyckich. Wzrost cen skupu żywca wieprzowego
zaobserwowany w 2016 r. (tab. 3) był zaś m.in. następstwem wzrostu cen tego produktu
w UE, ale też deprecjacji złotego względem euro. W niemałym stopniu był to również
rezultat spadku krajowego pogłowia świń (Rynek mięsa…, 2016).
Jak wcześniej wspomniano, wzrost cen żywca wieprzowego skutkuje na ogół zwiększeniem opłacalności jego produkcji, jednakże ta uzależniona jest również od cen
zakupywanych pasz. Zdaniem niektórych badaczy miarą opłacalności chowu żywca
wieprzowego jest relacja cen żywca do cen żyta (Rynek mięsa…, 2016). Szymańska (2007,
s. 138)– powołując się na badania IERiGŻ –podaje, że „jeśli relacja cen skupu trzody
do żyta wynosi 1 : 9, wówczas wskazuje to na zerową opłacalność. Przy zależności 1 : 8
rolnicy ograniczają chów trzody, a przy relacji powyżej 1 : 10 powiększają stada świń”.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2014 r. – średnio w kraju
– za rzeźny żywiec wieprzowy płacono w skupie 4,82 zł za kg, a w latach 2015–2016 –
kolejno 4,30 i 4,68 zł/kg (tab. 3). Natomiast średnioroczna krajowa cena skupu ziarna
żyta w 2014 r. wynosiła 53,34 zł/dt, a w kolejnych latach (2015, 2016) odpowiednio
51,42 i 51,73 zł/dt. GUS podaje również, iż średnio w kraju w 2014 r. relacja ceny
skupu żywca wieprzowego do ceny skupu żyta wynosiła 1 : 9,0, a w dwóch kolejnych
latach: 1 : 8,2 i 1 : 8,9 (GUS 2016a, 2017a). Powyższe dane wskazują, że średnio w Polsce
w latach 2014 i 2016 produkcja żywca wieprzowego znajdowała się na granicy opłacalności, a w 2015 r. – przynosiła wyraźne straty. Pogorszenie wspomnianej relacji
w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wynikało z silniejszej dynamiki spadku ceny skupu
żywca wobec ceny żyta (10,8% wobec 3,6%), a poprawa relacji w 2016 r. w stosunku do
2015 r. była skutkiem silniejszej dynamiki wzrostu ceny skupu żywca do ceny skupu
żyta (8,8% wobec 0,6%).
Opłacalność produkcji żywca wieprzowego można określić również za pomocą
dochodu z działalności. Przeprowadzone badania wykazały, że w całym rozpatrywanym okresie (2014–2016) zarówno średnio w objętej badaniami zbiorowości, jak
i w grupie gospodarstw zlokalizowanych w regionie Mazowsze i Podlasie produkcja
żywca wieprzowego była nieopłacalna – generowała straty w dochodzie z działalności.
Z analizy wynika również, że największe straty, wyrażone ujemną wartością dochodu,
odnotowano w 2015 r., gdy cena sprzedaży żywca (a w rezultacie wartość produkcji) była
najniższa, a najmniejsze w 2014 r. – gdy jej poziom był najwyższy. O zmianach opłacalności żywca między kolejnymi latami badań decydowały znaczące zmiany cen jego
sprzedaży, gdyż różnice w poziomie kosztów produkcji były zazwyczaj nieduże. Badania
wykazały również, że w latach 2015–2016, w porównaniu z 2014 r., w gospodarstwach
z Mazowsza i Podlasia poniesiono większe straty w dochodzie niż średnio w całej próbie
badawczej – kolejno o 4,1 i 5,5% (tab. 4).
Do ustalenia rentowności omawianej działalności wykorzystano też wskaźnik
opłacalności produkcji, będący procentową relacją wartości produkcji do kosztów
ogółem. We wszystkich przedstawionych na wykresie przypadkach wielkość tego
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Tabela 4. Wyniki ekonomiczne produkcji żywca wieprzowego brutto1 w wybranych indywidualnych gospodarstwach rolnych średnio w próbie badawczej oraz w regionie
Mazowsze i Podlasie w latach 2014–2016
Table 4. Economic results of gross pigs production1 in selected private farms on average
in the research sample and in Mazowsze and Podlasie region in 2014–2016
Lata badań / Years of research
Wyszczególnienie
Item

2014

2015

2016

Średnio w próbie badawczej
Average in the research sample
134

134

134

Cena sprzedaży żywca rzeźnego
Sale price of pigs for slaughter

4,77

4,26

4,60

Wartość produkcji / Value of production

477

426

460

444

443

447

33

–17

13

106

104

104

–73

–121

–91

550

547

551

Koszty bezpośrednie ogółem
Total direct costs
Nadwyżka bezpośrednia / Gross margin
Koszty pośrednie ogółem
Total indirect costs
Dochód z działalności / Income from activity
Koszty ogółem / Total costs

[w zł/100 kg żywca brutto
in PLN per 100 kg of
gross pigs production

Liczba badanych gospodarstw
Number of farms surveyed

Mazowsze i Podlasie / Mazowsze and Podlasie
Liczba badanych gospodarstw
Number of farms surveyed

47

47

Cena sprzedaży żywca rzeźnego
Sale price of pigs for slaughter

4,93

4,40

4,76

Wartość produkcji / Value of production

493

440

476

459

487

493

34

–47

–17

81

79

79

–47

–126

–96

540

566

572

Koszty bezpośrednie ogółem
Total derect costs
Nadwyżka bezpośrednia / Gross margin
Koszty pośrednie ogółem
Total indirect costs
Dochód z działalności / Income from activity
Koszty ogółem / Total costs

[w zł/100 kg żywca brutto
in PLN per 100 kg of gross
pigs production

47

Produkcja żywca wieprzowego brutto to suma rocznego przyrostu wagowego uzyskanego na
stadzie tuczników oraz wagi zwierząt z zakupu / Gross pigs production is the sum of the annual
weight gain achieved in the herd of pigs and the weight of the animals purchased

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY
Source: Authors’ study based on the data from AGROKOSZTY system
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wskaźnika kształtowała się poniżej 100%, co wskazuje na nieopłacalność produkcji żywca wieprzowego w obu omawianych zbiorowościach w całym analizowanym
okresie. Warto dodać, że najkorzystniejszy, spośród prezentowanych, wynik tego
wskaźnika(wynoszący średnio 91,3%) odnotowano w 2014 r. w gospodarstwach położonych w regionie Mazowsze i Podlasie, a najsłabszy (77,7%) – na tym samym obszarze
w 2015 r. (ryc. 1).

Ryc. 2. Opłacalność produkcji żywca wieprzowego brutto w latach 2014–2016
Fig. 2. Profitability of gross pigs production in 2014–2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY
Source: Authors’ study based on the data from AGROKOSZTY system

Wyniki badań potwierdziły ponadto, że po 2014 r., w którym wykryto na Mazowszu
i Podlasiu chorobę ASF, opłacalność żywca pogorszyła się w porównaniu z wyżej wymienionym rokiem. Potwierdzono również, że w latach 2015–2016 produkcja żywca wieprzowego w gospodarstwach z tamtego terenu generowała jeszcze słabsze wyniki niż średnio
w jednostkach z obszaru całego kraju, chociaż wcześniej efekty ekonomiczne tych pierwszych były lepsze4.
W świetle przytoczonych informacji nie dziwi to, że rolnicy oczekiwali na wsparcie finansowe ze strony państwa (Kociakowska, 2016). W dniach 18 marca–7 kwietnia
2017r. w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego można było składać wnioski
o pomoc finansową dla producentów mleka i świń. W przypadku producentów trzody
chlewnej ze strefy ASF pomoc ta obejmuje rekompensaty z tytułu uzyskiwania na ogół
4

Badania systemu AGROKOSZTY wykazały, że średnio w gospodarstwach z regionu Mazowsze
i Podlasie wyniki ekonomiczne z działalności żywiec wieprzowy były korzystniejsze niż średnio w przyjętej do badań zbiorowości gospodarstw z całego kraju nie tylko w 2014 r., lecz także
w latach 2011–2013.
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niższych cen sprzedaży świń, lecz także wsparcie finansowe na zakup loszek i knurków hodowlanych lub jałówek hodowlanych mięsnych, jako alternatywy dla produkcji
świń(Pokora-Kalinowska, 2017).
Jak już wspomniano, jedną z przyczyn obserwowanej w 2015 r. pogłębiającej się
nieopłacalności krajowej produkcji wieprzowiny było wystąpienie ASF i rosyjskie
embargo na import wieprzowiny z UE. Ponadto jako przyczynę takiego stanu rzeczy
należy podać niską konkurencyjność cenową polskiego mięsa na tle mięsa z innych
krajów UE – szczególnie pod wpływem dużej jego podaży na rynku (Parka, 2016; Rynek
mięsa…, 2016). Poprawa opłacalności produkcji wieprzowiny w 2016 r. była m.in. rezultatem zauważalnego już w I kwartale 2015 r. zmniejszania się krajowego pogłowia
loch prośnych (Rynek mięsa…, 2016), a co za tym idzie – w kolejnych miesiącach także
innych produkcyjno-użytkowych grup trzody chlewnej.
O powodzeniu w produkcji żywca wieprzowego decydują nie tylko czynniki, na
które rolnik ma ograniczony wpływ(pogłowie trzody w Polsce, poziom cen żywca czy
cen pasz), lecz również te, o których może decydować (dobór odpowiedniej rasy zwierząt, dbałość o higienę produkcji i warunki panujące w chlewniach, wybór właściwej
masy ubojowej, staranne komponowanie i przygotowanie pasz, racjonalne ich dawkowanie itd.) (Jak poprawić opłacalność…, 2016).
Jednym ze sposobów na poprawę opłacalności produkcji trzody chlewnej jest
hodowla świń ras rodzimych: puławskiej, złotnickiej białej lub złotnickiej pstrej.
Do hodowli tej przysługuje dodatkowe wsparcie finansowe w ramach działań
rolno-środowiskowo-klimatycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020, pakiet 7. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. Prowadzenie takiej działalności szczególnie polecane jest
małym gospodarstwom rolnym, w tym ekologicznym i prowadzącym działalność
agroturystyczną (Banaszkiewicz, 2015, 2016; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
[MRiRW] 2017).
Skala produkcji to kolejny czynnik wymieniany jako oddziałujący na poziom
opłacalności. Większa skala produkcji przekłada się na uzyskiwanie lepszych efektów ekonomicznych. Na podstawie rachunków symulacyjnych wykonanych w systemie AGROKOSZTY wykazano, że w uczestniczących w badaniach jednostkach,
w 2016 r. przy dużej skali produkcji, przyjętej na poziomie 500–1500 dt żywca netto5
w gospodarstwie, średnie straty w dochodzie z działalności (–73 zł/100 kg żywca
brutto) były 1,7-krotnie mniejsze niż przy małej skali produkcji (–122 zł/100 kg
żywca brutto), przyjętej na poziomie 10–50 dt żywca netto w gospodarstwie
(Augustyńska, 2017).
Wielu producentów trzody chlewnej możliwość poprawy opłacalności produkcji
żywca wieprzowego upatruje m.in. w obowiązkowym – uregulowanym przepisami
państwowymi – zawarciu elementu cenowego (np. odnoszącego się do cen niemieckich) w umowach między dostawcami żywca a jego odbiorcami. Inni utrzymują, że
sposobem na poprawienie opłacalności produkcji żywca jest żywienie z możliwością
stosowania mączek mięsno-kostnych i pasz z komponentami GMO oraz uproszczenie
procedur związanych z budową nowych chlewni(Pik, 2016).
5

Produkcja żywca netto jest to roczny przyrost wagowy uzyskany na stadzie tuczników.
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Pomimo nienajlepszych w 2016 r. prognoz, co do ewentualnych, korzystnych dla
rolników zmian cen polskiego żywca wieprzowego w 2017 r., okazało się, że w okresie
od stycznia do lipca 2017 r. średnia krajowa cena skupu tego produktu kształtowała
się na poziomie 5,22 zł/kg i była o 18,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego, gdy wynosiła 4,42 zł/kg. Była też wyższa o 11,5% od średniorocznej ceny
skupu tego produktu w 2016 r., wynoszącej 4,68 zł/kg (GUS, 2017a). Ma to z pewnością związek z wyraźnie mniejszym w 2016 r. pogłowiem trzody chlewnej (ogółem)
w porównaniu z dwoma poprzednimi latami(GUS, 2014, 2015a, 2016b).

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że w latach 2014–2016 produkcja wieprzowiny,
a właściwie żywca wieprzowego była w Polsce nieopłacalna. Najmniejsze, w omawianym okresie, straty w dochodzie odnotowano w 2014 r., gdy średni poziom cen skupu
żywca wieprzowego był najwyższy, największe zaś – w 2015 r., gdy poziom ten był
najniższy. Wskazuje to, że głównym czynnikiem decydującym o zmianach opłacalności
produkcji wspomnianego żywca jest zmiana ceny jego sprzedaży. Pogorszenie się po
2014 r. wyników ekonomicznych z tej działalności było w dużej mierze skutkiem wykrycia w lutym tegoż roku na terytorium Polski, w regionie FADN: Mazowsze i Podlasie –
choroby ASF. Konsekwencją tego zdarzenia stało się m.in. wprowadzenie rosyjskiego
embarga na import wieprzowiny z Polski, co skutkowało trudnościami ze zbytem
tego produktu oraz obniżką cen skupu żywca na całym obszarze kraju, a szczególnie
w regionie Mazowsze i Podlasie. Analiza wykazała, że w latach 2015–2016 produkcja
żywca wieprzowego w gospodarstwach z analizowanego obszaru przynosiła większe
straty niż średnio w gospodarstwach z terytorium całego kraju, mimo że wcześniejsze efekty ekonomiczne tych pierwszych były lepsze. Symptomem pogarszającej się
opłacalności produkcji wieprzowiny była rozpoczęta w 2014 r. redukcja pogłowia loch
prośnych. Jednakże zmniejszająca się w kolejnych latach liczebność tej, jak i innych
produkcyjno-użytkowych grup trzody chlewnej przyczyniła się do wzrostu cen żywca
wieprzowego w 2016 r. Producenci trzody chlewnej nie powinni jednak biernie oczekiwać na korzystne dla nich zmiany poziomu cen skupu zwierząt, ale poszukiwać możliwościinnych rozwiązań tego problemu,na przykład doboru do produkcji odpowiednich
ras zwierząt (w tym świń ras rodzimych), poprawy warunków panujących w chlewniach, wyboru właściwej masy ubojowej, sposobu przygotowania pasz, ich składu oraz
dawkowania, jak i oczywiście zwiększenia skali produkcji. Należy przypuszczać, że
wykorzystanie tych możliwości zwiększy szanse na wzrost opłacalności prowadzonej
przez nich działalności.
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Directions of marketing strategy development for
agricultural production ecologization
Kierunki rozwoju marketingowych strategii ekologizacji
produkcji rolniczej
Maria Bagorka
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University,
Abstract. The article explored the ecologization strategy, presented its objectives in the
field of agriculture, the basic categories of strategic directions and implementation of
ecologization marketing strategies.
Algorithm of environmental marketing strategies in agricultural production is developed, environmental, economic and environmental and economic tools to implement
them are determined.
Keywords: ecologization marketing strategy • natural resource potential • agricultural
production.
Streszczenie. W artykule omówiono strategię ekologizacji, przedstawiono jej cele w zakresie rolnictwa, główne kategorie kierunków strategicznych oraz wprowadzenie strategii
marketingowych w zakresie ochrony środowiska.
Opracowano algorytm ekologicznych strategii marketingowych w produkcji rolniczej, określono ekologiczne, ekonomiczne i ekologiczne i ekonomiczne instrumenty ich
realizacji.
Słowa kluczowe: strategia marketingowa ekologii • potencjał zasobów naturalnych •
produkcja rolna.

Formulation of the problem
Over the years, there is a sharp increase of the negative impact of society economic
activity on the state of environment.
Particularly relevant issue of rational and sustainable use of natural resources is
presented in the agricultural sector, which is the most sensitive contact zone in the
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system of mutual economic and environmental interests of humanity. For many years
in agriculture destructive effect on the environment increased.
This necessitated fundamentally new vision capabilities ensuring the environmental and economic balance in the agribusiness.
Today ecological improvement of economic activity is an important; it suggests
the ecological balance between the consumption of natural resources, agriculture and
possibility of recovery of environment.
Problems in the field of agriculture and improvement of its competitiveness can be
addressed through effective strategies and mechanisms for innovation. Such innovation strategy, in our opinion, should be the ecologization marketing strategy of agriculture that ensures high quality of life, national security, environmental protection
and high technical level of agricultural production in Ukraine.
This marketing strategy is capable of ensuring principle of unity for economic
and ecological processes in the management of agricultural production and promote
radical restructuring of the relationship of the production process from the environment.

Analysis of recent research and publications
Works of local researchers Reshetnikova (1998), Kudenko (2012) and others are devoted
to the issue of developing marketing strategies for transformational period.
Research of Prokopenko (2003), Hromushyna (2008), Shkuratov (2012), Melnyk and
Egorova (2014), Kalinichenko, Havrysh and Perebyynis (2016) and other scientists are
devoted to the issue of the formation of the economic mechanism of environmental
regulation of agricultural production and environmental protection.
Economic approaches to improve the mechanism of production and consumption
of environmentally friendly products are also considered in the works of Patyka et al.
(2016), Mishenina and Yarova (2009), Pysarenko (2009) and others.
However, the problem of implementation of environmental marketing in agricultural production is still insufficiently investigated both in theoretical and practical
aspects. There is a need to deepen theoretical research and methodologies associated
with the formation of environmental marketing strategies as a component of ecological and economic mechanism of agricultural production.

The purpose of the article
The purpose of the article is investigation of the nature, objectives and strategic categories of ecologization marketing strategy, development of algorithm of this strategy
and determination of environmental, economic, and ecological instruments of implementation of this strategy in the agricultural sector.
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Presenting of the main material
Despite the potential of natural resources, favorable climatic conditions, as a result
of certain socio-political and environmental factors there is the decrease in agricultural production and a significant deterioration of its quality (Hromushyna, 2008,
pp. 55–58).
Ecological and economic crisis in the agricultural sector, in our opinion, can be
caused by the following problems:
•

degradation, pollution and land exhaustion;

•

loss of natural and assimilative capacity of natural resource potential of agricultural production;

•

imperfection of the standardization of agricultural products;

•

imbalance between the production process and the environment;

•

lack of government regulation, regulatory and legislative framework of ecological
and economic relations entities;

•

non-compliance with modern requirements and technical base for the development of new technologies for the production of agricultural crops;

•

lack of understanding in society priorities of environmental preservation and sustainable development benefits.

In recent years the market environment, in which economic actors operate is
changing significantly: growing its degree of uncertainty, there are unmeasured risk
factors (Bochko, 2007, p. 280).
Marketing in the agricultural sector and the development of environmentally
oriented marketing meet the requirements of social responsibility agricultural production, development of economic management mechanism on environmental and
economic grounds, and is an integral part of environmental and ecosystem management in the agriculture (Voronetska, 2011, pp. 112–115).
Reshetnikova asserts that the chosen marketing strategy of the organization should
become a program of action that clarifies strategic objectives and determine the means
for its implementation (Reshetnikova, 1998, p. 207). It relies on the elements of the
marketing through which the target group of consumers should know and evaluate the
distinctive characteristics of products offered and the positions for which they claim.
In our opinion, adaptation of marketing processes based on environmental requirements is essential for the effective implementation of marketing in agriculture. Thus
it is not just a one-time use innovation to achieve instant benefits but the continuous, detailed planned strategic innovative development, which is based on methods
of ecological and economic management. Just through environmentally oriented
marketing strategy the contradiction between the economic interests of producers and
preservation of the environment, that is ensuring of environmentally safe life conditions, can be solved (Kalinichenko, 2014).
The emergence of environmental marketing is the result of increasing consumer
demands for quality and environmentally cleanliness of the products they buy, its
impact on human health and environment (Mishenin and Yarova, 2009, p. 55).
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With forming of ecologization strategies for agriculture production we propose
use of the key strategic categories: mission statement, goals and objectives; strategic
analysis of macro and micro factors; choice of priority strategic directions, forming
tools for the implementation of this strategy; assessment and monitoring its implementation.
The process of developing a ecologization marketing strategy should be began with
identification of key industry issues: economic, political, social, technological and
environmental, which need strategic analysis.
Formation of the mission and goals has to be made only after a detailed analysis of
strategic problems occurring in the industry and its external surroundings.
The main purpose of the ecologization strategy mission is to ensure sustainable
development of the agricultural sector that respects the balance between the economic
system and the natural environment.
Formulating goals, marketing objectives and environmental objectives should be
done at the national, regional level and at the entity level.
The main purpose of environmental marketing at national and regional levels is
to create conditions for economic entities in which they are interested in maintaining and restored natural resources while implementing innovative approaches in their
work (Minkova, Kalinichenko and Galych, 2016).
We have attempted to summarize the positive and negative factors motivating
agricultural producers regarding the use of environmental marketing (Tab. 1).
Table 1. Factors of positive and negative motivation for agricultural enterprises to adopt
environmental marketing strategies
Tabela 1. Czynniki pozytywnej i negatywnej motywacji przedsiębiorstw rolniczych do
przyjęcia strategii marketingowych dotyczących środowiska
Factors of positive
motivation

Factors of negative motivation

Cost savings due to
conservation of resources

Imperfect legislation concerning to rules and
regulations for production of “clean” products

Reduced costs for risks of
environmental charges

Lack of clearly defined development strategy with
appropriate information and legal support

Improved natural resource
and market potential.

Lack of state support for producers of ecologically
safe products and control system links all product
life cycle

Improving the overall image
of the company

Lack of economic instruments to encourage the
production of ecologically clean products

High competitiveness
of environmentally safe
products

Risks of crop losses and lack of Compensation
associated with the production of ecologically clean
products
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Table 1. cont. / Tabela 1. cd.
Factors of positive
motivation

The emergence of new
environmental needs (need
for environmental safety),
environmental interests and
culture of the population

Factors of negative motivation
Speculative price premium processing enterprises and
traders, because of which agricultural producers of
organic products loses a significant amount of money
as a result of its implementation, and the bulk of the
profits remain in the sector of processing and trade
Too high prices for environmentally safe products in
trading networks of Ukraine deprive consumers of
the opportunity to buy these products
In fact, lack of the infrastructure ecologically clean
products market

Source: Autor’s study
Źródło: Opracowanie własne

At the entity level environmental marketing main goal is to develop economic
organization and economic mechanism of agricultural enterprise using its main
components: planning, promotion (motivation), organization management, control
and so on. It is necessary to orient production to meet the environmental needs of
consumers (Melnyk and Egorova, 2014, pp. 114–117).
The objective of environmental marketing for agricultural producers is assistance
to reducing the burden on the environment in the planning, coordination and control
of all management operations.
Environmental marketing has to become a link between company, market, and
society. It should follow up public opinion and market conditions concerning to the
protection of environment (Voronetska, 2011, pp. 112–113).
We believe a significant role in the elimination of negative factors in the market
belongs to the state.
The effectiveness of state regulation of agriculture in the market depends on the
criteria that were formed for a long time and that can be divided by priority (Tab. 2).
Component part of formation of ecologization marketing strategy is analysis of
macro- and micro-surroundings, analytical assessment of its parameters and adjustment of marketing strategy in accordance with the dynamic changes in the environment (Kudenko, 2012, pp. 126–128).
From the above information be noted that there is quite a lot of negative factors
motivating agricultural producers of ecologically clean products, the main of which is
the inefficient functioning of the market of environmentally safe products and its slow
development in Ukraine (Danylyshyn and Lubchenko, 2008).
Economic management methods in the ecologization of nature management
should include the creation of economic conditions that would encourage land users
to achieve better results in their work.
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Table 2. Criteria for effective state regulation of agricultural production
Tabela 2. Kryteria skutecznej regulacji stanu produkcji rolnej
Types of
criteria of state
regulation

Essence and efficiency features

Self-sufficiency
of food

Self-sufficiency ratio is defined as the ratio of total volume
of domestic food production to the volume of its domestic
consumption. To support sovereignty state is to reduce
dependence on imported food, especially for those products that
can be produced on its territory

Trends related
to population
income

Criterion takes into account the trend of slowdown in revenue
growth of agricultural enterprises in relation to other economic
sectors. It is one of the criteria for support of agricultural
production of the state. State regulation is intended to support
the current level of prices.

Development of
the social sphere

Recognizes the trend of decline in the share of the agricultural
sector in national economies of the developed countries and
Ukraine in particular.
This is reflected in the disappearance of entire rural landscapes.
It is one of the criteria which points to the need of state support
for Ukrainian village, because it allows to keep rural way of life.

Environmental
criteria

The most important criterion for state intervention in the
development of agricultural production. Factors of negative
effects are becoming increasingly visible environmental
degradation indexes. Negative externalities should be regulated
by the state.

Source: Autor’s study based on Zastrozhnikova (2013)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zastrozhnikova (2013)

Table 3. Economic management methods of agricultural production
Tabela 3. Metody zarządzania gospodarczego w produkcji rolnej
Economic incentives

Economic sanctions

Providing favorable short- and longterm loans to implement projects of
ecologically safe and economically
effective technologies

introduction of compensation for losses
related to the impact on the environment

Partial or complete exemption from
income tax in the case of funds for
the purchase of ecologically safe fixed
assets

Increase and differentiation of the range of
payment systems for the irrational nature
management, above-limit usage of natural
resources, and environmental pollution to
uneconomical levels for the agricultural
entities
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Table 3. cont. / Tabela 3. cd.
Economic incentives

Economic sanctions

Preferential taxation and crediting
for agricultural enterprises producing
ecologically safe products and
environmentally friendly production

differentiation of the land tax depending
on its quality of locality

Ecological adaptation of tax and price
systems

Constant evaluation of the quality of soil
and products to collection of appropriate
penalties for improper use of land and the
production of low-quality products

Encouraging employees of enterprises
producing ecologically clean products
and compliance with environmental
legislation (soil fertility, quality
standards of production, improvement
of environmental parameters)
Development of the possible variants
for refund of damages related to
crop shortfalls in the production of
ecologically safe products

Comparison of the factors of positive (gain
on disposal of waste benefits tax credit
benefits, price increments) and negative
motivation (payment for excessive use of
natural resources, fees for excess pollution,
waste disposal fees, fines, additional tax)
expressed in environmental costs

Source: Author’s study based on Hromushyna (2008)
Źródło: autora opracowanie własne na podstawie Hromushyna (2008)

The state should perform important functions to stimulate agricultural growth,
social protection, rise of quality of life. This priority role of state regulation of agriculture in any case does not reduce the importance of market self-regulation. Mechanisms
of state actions should focus on supporting private initiatives aimed at the development of new technologies, stimulate innovative activity in rural areas (Shkuratov,
2012, pp. 10–12).
Economic instruments include promotional leverage, the use of preferential taxation and credit, and price incentives of environmental activities.
Environmental management tool provides certification and labeling of ecological
products, which prove that them comply with the identified facility specific regulations. The process of certification and standardization should be conducted according to international standards, adapted to the conditions of Ukraine (Sadchenko,
2002).
Ecological and economic tools, in our opinion, are the part of an environmental
marketing and include:
•

Production of ecologically safe agro products and its environmental positioning;

•

Pricing taking into account environmental costs;

•

Development of ecologically safe products market, which is based on international
standards for ecological agricultural production;
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•

Distribution of ecologically safe food products;

•

Establishment of Information and Communication promoting agrarian food products.

Formation of strategy of environmental marketing in the agricultural sector, in
our opinion, is the integration of all administrative functions that also contribute to
the ecologization of agricultural production, allocation, planning and forecasting of
business initiatives for investment basis, which is linked to production, formation and
stimulate demand for ecosafety agro products, and agricultural products and ecosystem services.

Conclusions and recommendations for further research
Marketing is a tool for environmental management and can be implemented by forming appropriate environmentally focused strategies, which can ensure the principle
of unity of economic and ecological processes in the management of agricultural
production and promote radical restructuring of relations of production with the
environment.
Environmental marketing involves environmental awareness; formation of environmental needs, social responsibility, marketing strategy, marketing management,
environmentally focused market research, environmental and economic tools of
marketing management in manufacturing environmentally safe agricultural products
(product, price, distribution, promotion system).
In forming of the ecologization marketing strategy for agriculture key strategic
categories are to be used: mission statement, goals and objectives; strategic analysis
of macro and micro factors; choice of priority strategic directions, forming tools for the
implementation of this strategy; assessment and monitoring of its implementation.
Combination of environmental, economic instruments at state regulation of environmental and economic components is important in implementing of the ecologization marketing strategy for agricultural production.
State policy on ecologization of the agricultural sector should be aimed not only at
solving global environmental problems but also on current issues concerning to the
transition of the national agriculture to manufacturing of ecologically safe products.
Implementation of environmental marketing in practice will help to identify new
market niches, empower diversification of agricultural enterprises. The production of
environmentally friendly and safe products can generate additional revenue, because
these products are of higher quality. Environmental marketing can act as an effective
instrument for economic development mechanism and to be the basis for environmental security of the national economy.
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Korzyść czy strata? Płatności bezpośrednie po 2014 roku –
studium przypadków
Benefitsorloss? Payment following 2014 – case study
Justyna Barczyk
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Streszczenie. Artykuł ma na celu porównanie poziomu płatności bezpośrednich w ramach perspektyw finansowych 2007–2013 oraz 2014–2020 w gospodarstwach zajmujących się produkcją trzody chlewnej. Podjęto także próbę określenia udziału uzyskiwanych
przez rolników płatności w tworzeniu dochodu analizowanych gospodarstw. Materiał źródłowy w przeprowadzonym studium przypadków został pozyskany przy pomocy kwestionariusza wywiadu. Do badań wytypowano 5 gospodarstw specjalizujących się w towarowej produkcji trzody chlewnej, których skala produkcji była większa niż 200 sztuk w roku
obrotowym, współpracujących z tym samym przedsiębiorcą prowadzącym skup żywych
zwierząt w południowej i centralnej Polsce. Wybór gałęzi produkcji wiąże się z aktualną
złożoną sytuacją na rynku, tj. niską podażą żywca wieprzowego, co wynika z bardzo niskiej
opłacalności produkcji. Dlatego też podjęto próbę analizy wsparcia dochodów rolników
środkami pomocowymi Unii Europejskiej. Na podstawie uzyskanego materiału możliwa
była ocena porównawcza wysokości wsparcia płynącego do rolników zajmujących się produkcją trzody chlewnej w dwóch następujących po sobie okresach programowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyjęte zasady w zakresie płatności bezpośrednich na
lata 2014–2020 okazały się mniej korzystne dla badanych gospodarstw specjalizujących
się w hodowli trzody chlewnej, gdyż większość z nich odnotowała niższe wsparcie niż
w latach 2007–2013.
Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna • płatności bezpośrednie • gospodarstwa
trzodowe
Abstract. The study is aimed at comparing the level of direct payments under the financial perspectives 2007–2013 and 2014–2020 in farms involved in the production of pigs.
An attempt was also made to determine the share of payments received by farmers in
generating the income of the analyzed farms. The source material in the case study was
obtained using an interview questionnaire. Five farms specializing in commodity production of pigs were selected for the research, the scale of which was more than 200 piecAdres do korespondencji – Corresponding author: Mgr Justyna Barczyk, Zakład Ekonomiki
i Organizacji Rolnictwa, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; e-mail: justynabarczyk@
interia.pl
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es in the financial year, cooperating with the same entrepreneur conducting the purchase
of live animals in southern and central Poland. The selection of production branches is
connected with the current complex situation on the market, i.e. the low supply of pig
livestock, which results from the very low profitability of production. Therefore, an attempt was made to analyze the support of farmers’ incomes with EU assistance funds. On
the basis of the obtained material, it was possible to make a comparative assessment of
the amount of support for farmers involved in the production of pigs in two consecutive
programming periods. The research shows that the adopted rules for direct payments for
the years 2014–2020 turned out to be less favorable for the researched farms specializing
in pig breeding, as most of them recorded lower support than in the years 2007–2013.
Keywords: Common Agricultural Policy • direct payments • pig farms

Wstęp
Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła polskim rolnikom nowe możliwości
w zakresie pozyskiwania środków pomocowych. Polska, stając się pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej, została objęta Wspólną Polityką Rolną (WPR), a polscy
hodowcy zaczęli podlegać tym samym zasadom wsparcia gospodarstw co rolnicy
z pozostałych krajów członkowskich, a także uzyskali dostęp do środków z funduszy
pomocowych.
Rolnictwo to jeden z sektorów gospodarki, który charakteryzuje się relatywnie
niskimi dochodami w porównaniu z pozostałymi działami gospodarki narodowej.
Dlatego do ważnych zadań polityki gospodarczej należą działania zmierzające do
zmniejszenia dysproporcji w opłatach za pracę i zaangażowany w produkcję kapitał
oraz w zakresie poziomu życia pomiędzy rolnikami a osobami pracującymi w innych
działach gospodarki narodowej. Transfery finansowe z budżetu Unii Europejskiej są
obok wpływów ze sprzedaży towarów oraz usług istotną składową dochodów rolniczych we wszystkich krajach UE. Jeśli założyć, iż udział subwencji w dochodach rolników będzie się zwiększał, to należy zaakcentować rolę Unii Europejskiej w tworzeniu
oraz stabilizacji budżetów rolników. Wypracowane w gospodarstwach rolnych dochody
mogą być przeznaczone na konsumpcję lub inwestycje. Duży odsetek gospodarstw
przeznacza cały swój dochód na bieżącą konsumpcję i zakup podstawowych środków obrotowych do produkcji. Istotne jest jednak, by wzrastała liczba gospodarstw,
które są w stanie wygospodarować środki na rozwój. Niezależnie od formy własności
i branży, w jakiej działają, gospodarstwa rozwojowe podejmują różnorodną działalność
inwestycyjną. Inwestycje netto prowadzą zwykle do postępu technicznego, a w dalszej
konsekwencji do wzrostu efektywności i wielkości produkcji. Jednakże niekiedy są one
także konieczne do podtrzymania produkcji na jej dotychczasowym poziomie(Kulawik, 2016). Dodatkowo gospodarstwo rolne, jak każde inne przedsiębiorstwo, działa
w oparciu o rynek, w związku z czym podlega jego presji. Musi liczyć się z konkurencją,
wzrostem wymagań jakościowych oraz cenowych odbiorców.
Opracowanie ma na celu porównanie poziomu płatności bezpośrednich w ramach
perspektyw finansowych 2007–2013 oraz 2014–2020 w gospodarstwach zajmujących
się produkcją trzody chlewnej. Wybór kierunku produkcji wynika z tego, że rynek
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żywca wieprzowego charakteryzuje się dużymi wahaniami cyklicznymi (Stępień
i Czyżewski, 2013), a od 2010 r. znajdował się w fazie głębokiej recesji. Kluczowym
problemem, który dotknął polskich hodowców, jest rozprzestrzeniający się wirus
afrykańskiego pomoru świń i wiążące się z nim restrykcje nakładane na posiadaczy
trzody chlewnej oraz drastyczna redukcja stad będąca wynikiem wysokiej śmiertelności zwierząt lub uboju przymusowego. Bezpośrednim skutkiem panującej epidemii jest pogorszenie się sytuacji ekonomicznej na rynku wieprzowiny, m.in. przez
ograniczenie kanałów zbytu, w tym nałożenie embarga na europejską wieprzowinę
przez Rosję. Ponadto producenci trzody chlewnej mają duże trudności z konkurencją
międzynarodową. Przegrywają walkę cenową, zwłaszcza z niemieckimi czy duńskimi
producentami rolnymi. Mając na uwadze wyżej wymienione problemy omawianego
rynku na podstawie pięciu przykładowych gospodarstw rolnych specjalizujących się
w chowie trzody chlewnej, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, który okres
finansowania 2007–2013 czy 2014–2020 jest dla nich korzystniejszy. Należy w tym
miejscu wspomnieć, że nie występuje bezpośrednia dopłata do świń. Dlatego też
przeprowadzono ocenę poziomu wsparcia gospodarstw w ramach I filaru WPR i ocenę
porównawczą oddziaływania rozwiązań stosowanych przed i po 2014 r. na budżety
rolników. Zbadano, w jakim stopniu dopłaty bezpośrednie uczestniczą w generowaniu dochodu rolniczego owych gospodarstw.

Materiał i metody
W analizie porównawczej dwóch następujących po sobie perspektyw finansowych
Wspólnej Polityki Rolnej przeprowadzono szerokie studia literatury, które zostały
uzupełnione ocase study. W badaniach terenowych wykorzystano kwestionariusz
wywiadu, przygotowany w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Instytutu
Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zawarte w nim
pytania dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień z zakresu organizacji gospodarstw,
w tym zasobów czynników produkcji, skali produkcji i wyników ekonomicznych oraz
wysokości transferów finansowych z Unii Europejskiej. Ważnym źródłem informacji
była zebrana dokumentacja dotycząca organizacji badanych podmiotów oraz stosowanych technologii produkcji. Studia przypadku zostały przeprowadzone na przełomie
2015 i 2016 r. w pięciu gospodarstwach południowej Polski. Dobór gospodarstw był
celowy, a jako główne kryterium doboru przyjęto prowadzenie towarowej produkcji
trzody chlewnej na poziomie nie mniejszym niż 200 sztuk w roku obrotowym. Ponadto
badane gospodarstwa charakteryzuje ścisła współpraca z tą samą firmą prowadzącą
skup żywca wieprzowego na terenie południowej i centralnej Polski, co ułatwiło dostęp
do wiarygodnych informacji. Wspólny odbiorca gwarantuje jednakową cenę dla wszystkich dostawców w danym okresie (wynika to z polityki firmy). Pozwala to wykluczyć
różnice w dochodzie wynikające z nierówności cenowych. Gospodarstwa te różniły się
pod względem areału uprawianej ziemi (trzy z pięciu badanych gospodarstw posiadają
użytki rolne poniżej 15 ha), skali produkcji, technologii tuczu oraz wysokości dochodu.
Nowa perspektywa finasowania 2014–2020 w czasie kształtowania spotkała się z dużą
krytyką po stronie rolników. Uważali oni, że zaniechanie płatności uzupełniających
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oraz redukcja stawki jednolitej płatności obszarowej (prawie dwukrotnie) spowodują
znaczny spadek wielkości ich przychodów (Chechelski, 2014). Podkreśla to konieczność porównania wielkości wsparcia płynącego z I filaru WPR na budżety rolników.

Wsparcie dla gospodarstw-ewolucja systemu
Wspólna Polityka Rolna w przeciągu 60-letniego okresu swojego istnienia znacząco
ewoluowała. Poszczególne reformy (reforma McSharrego, Agenda 2000, reforma
Fischlera) odegrały ważną rolę w przebudowywaniu polityki rolnej krajów Wspólnoty
(obecnie UE). Wraz z upływem lat zmianom ulegały zarówno wyznaczone priorytety,
jak i instrumenty wykorzystywane do realizacji celów. W roku 2014 Unia Europejska
weszła w nowy okres programowania, co wpłynęło na kształt zarówno I jak i II filaru
Wspólnej Polityki Rolnej.
W nowym okresie programowania 2014–2020 wprowadzono znaczące zmiany
w płatnościach bezpośrednich. Przede wszystkim ukończono proces oddzielenia płatności od produkcji. Posunięcie to zostało wykonane w celu stworzenia nowej struktury
podziału środków, lepiej ukierunkowanej oraz bardziej proekologicznej. Nowy system
płatności bezpośrednich bardziej skupia się obecnie na celach i funkcjach przyznawanych płatności. Dominująca wcześniej płatność jednolita została zastąpiona przez
płatności wielofunkcyjne składającą się z sześciu głównych elementów (ryc. 1).

Ryc. 1. Konstrukcja systemu płatności bezpośrednich w Polsce od 2015 r.
Fig. 1. Construction of the directpayments system in Poland from 2015
Źródło: Wojewodzic (2017)
Source: Wojewodzic (2017)
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Pierwszy element to płatność podstawowa do hektara użytków rolnych, która jest
obligatoryjna dla państw opierających się dotychczas na systemie płatności jednolitej. Państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. i później, będą nadal
korzystać z jednolitej płatności obszarowej, a zryczałtowanymi płatnościami będą
się mogły posługiwać do 2020r. Założono, że poziom płatności podstawowej zostanie ujednolicony na poziomie krajowym lub regionalnym, mają one również podlegać
konwergencji wewnętrznej. Jednocześnie wskazano, że państwa, które we wcześniejszym okresie programowania opierały płatności na informacjach z przeszłości, musza
dążyć do wprowadzenia bardziej jednolitych kwot przyznawanych do hektara. Mogą
to osiągnąć poprzez podejście krajowe lub regionalne i dążyć do tego, by stopniowo
wzrastała pomoc dla gospodarstw otrzymujących poniżej 90% średniej krajowej lub
regionalnej.
Część „zieloną” stanowi dopłata „do hektara” przyznawana za stosowanie praktyk
korzystnie wpływających na środowisko i klimat. Praktyki te opierają się na zastosowaniu trzech podstawowych elementów. Pierwszy z nich to dywersyfikacja upraw, gdyż
minimalna liczba uprawianych gatunków roślin uzależniona jest od areału, którym
dysponuje rolnik. Powyżej 10 ha wymagane jest zastosowanie dwóch różnych upraw,
natomiast przekroczenie 30 ha zobowiązuje do prowadzenia trzech upraw. Nie jest
wymagane, aby uprawy występowały w równych proporcjach, ale w przypadku dwóch
główna nie może zajmować więcej niż 75%, jeśli mowa o trzech to dwie główne muszą
zajmować mniej niż 95% całego areału. Kolejny element to utrzymanie i podtrzymanie użytkowania trwałych użytków zielonych. Ostatnim elementem tej płatności
jest niezmniejszenie obszaru proekologicznego, który dotychczas przekraczał 5%
gruntów ornych w gospodarstwach dysponujących co najmniej 15 ha gruntów ornych.
Nieprzestrzeganie zasad prośrodowiskowych będzie jednoznaczne z sankcjami
w formie utraty nawet 125% płatności.
Płatność dodatkowa dla młodych rolników jest przyznawana rolnikom przez okres
5 lat. Jej celem jest pomoc w wymianie pokoleń. Rolnik kwalifikujący się do tego
elementu systemu płatności nie może przekraczać 40 lat. Dla rolników zaczynających
działalność rolniczą i gospodarstw funkcjonujących mniej niż pięć lat płatność jest
zwiększana o 25% należnej kwoty.
Płatność redystrybucyjna pozwala na przyznanie płatności za pierwsze 30 hektarów, a jeśli średnia wielkość gospodarstwa w danym regionie przekracza 30 ha, to za
obszar, który odpowiada tej średniej.
Płatność powiązana z produkcją, ma na celu likwidację niekorzystnych skutków
konwergencji wewnętrznej. Jest ona stosowana w sektorach szczególnie wrażliwych.
W przypadku upraw jest to produkcja: roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno,
buraków cukrowych, roślin pastewnych, pomidorów, ziemniaków skrobiowych, truskawek, lnu, chmielu oraz konopi włóknistych. W przypadku sektorów produkcji zwierzęcej płatność przyznaje się do: bydła, krów, owiec oraz kóz.
Dodatkowo przewidziano także wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach
naturalnych. Pozwala ono na pozyskanie dopłaty dla rolników posiadających grunty
z ograniczeniami naturalnymi.
Pomocny dla rolników jest także uproszczony system adresowany do małych gospodarstw, których płatności roczne nie przekraczają 1250 euro. W przypadku tych gospo-
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darstw występuje możliwość indywidualnego wyboru metody obliczenia płatności
rocznych przez kraj członkowski, ponadto rolnik nie musi stosować się do obowiązku
zazielenienia, a zasady wzajemnej zgodności są bardziej liberalne (Massot, 2016a).
Płatność podstawowa dla młodych rolników oraz za zazielenienie to elementy
obowiązkowe w każdym kraju Unii Europejskiej, natomiast pozostałe systemy są
fakultatywne i kraje członkowskie mogą je kształtować w zależności od potrzeb
rolnictwa. Polska oprócz trzech podstawowych elementów stosuje płatności związane
z produkcją, płatność dla małych gospodarstw oraz płatność dodatkową. Nowy system
dopłat przewiduje jedynie pomoc dla rolników aktywnych zawodowo. Celem tego
zapisu jest pozbawienie możliwości wnioskowania o pomoc bezpośrednią przedsiębiorstwa nierolniczego np. administratorów portów lotniczych, terenów sportowych,
rekreacyjnych. Rozporządzenie nie tylko definiuje pojęcie rolnika aktywnego zawodowo, lecz także wykazuje negatywne działalności, w stosunku do których płatności
bezpośrednie nie mają zastosowania. Nowa reforma wprowadza również mechanizm
dyscypliny finansowej i budżetowej, który ma zapobiegać przekraczaniu rocznych
pułapów budżetowych w ramach I filaru. W przypadku prognoz ich przekroczenia
zostanie zastosowany mechanizm dostosowania płatności polegający na zmniejszeniu
kwot płatności (kwota bezpieczna to 2000 euro). Redukcji podlegają również płatności
już przyznane (Massot, 2016a).
Różnice pomiędzy dwoma omawianymi okresami finansowania występują nie tylko
w kategoriach płatności bezpośrednich, lecz także w kwocie stawek poszczególnych
dopłat (tab. 1).
Tabela 1. Porównanie stawek płatności bezpośrednich obowiązujących do roku 2013 i od
roku 2014
Table 1. Comparison of direct payments rates for 2013 and 2014

Rodzaj płatności
Forms of payment

Jednolita Płatność Obszarowa
Single area payment scheme
Płatność niezwiązana do
tytoniu – tytoń Virginia
Non-linked payments for
tobacco – tobacco Virginia
Płatność niezwiązana do
tytoniu – tytoń pozostały
Non-linked payments for
tobacco- tobacco remained

Stawka
płatności za
rok 2013
Payment
rate for 2013

Rodzaj płatności
Forms of payment

Stawka
płatności za
rok 2015
Payment
rate for 2015

830,30 zł/ha

Jednolita Płatność
Obszarowa / Single area
payment scheme

453,7 zł/ha

5,75 zł/kg

Płatność do tytoniu
grupa Virginia
Payments for tobacco
–Virginia group

4,34 zł/kg

4,02 zł/kg

Płatność do tytoniu –
pozostały tytoń
Payments for tobacco
–tobacco remained

3,05 zł/kg
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Tabela 1. cont.
Table 1. cd.

Rodzaj płatności
Forms of payment

Stawka
płatności za
rok 2013
Payment
rate for 2013

Rodzaj płatności
Forms of payment

Stawka
płatności za
rok 2015
Payment
rate for 2015

Wsparcie specjalne– płatność
do krów / Special support –
payments for cows

602,60 zł/szt.

Płatność do krów
Payments for cows

314,28 zł/szt.

Wsparcie specjalne– płatność
do owiec / Special support –
payments for sheep

126,86 zł/szt.

Płatność do owiec
Payments for sheep

116,56 zł/szt.

Płatność uzupełniająca do
powierzchni uprawy chmielu
Płatność do chmielu
Complementary payments for 1 263,50 zł/ha
Payments for hops
the area of land cultivated with
crops hops

2311,32 zł/ha

Oddzielna płatność z tytułu
owoców i warzyw(płatność do
pomidorów)
Separate fruit and vegetable
payment (payment for
tomatoes)

167,44 zł/tonę

4272,62 zł/ha

Oddzielna płatność z tytułu
cukru
Separate sugar payment

Płatność do buraków
54,10 zł/tonę cukrowych
Payment for sugarbeet

Płatność do pomidorów
Payments for tomatoes

Płatność do owoców
Oddzielna płatność do owoców
miękkich
1 579,54 zł/ha miękkich
Separate soft fruit payment
Payment for softfruit
Płatność niezwiązana do
ziemniaków skrobiowych
Non-linked payments for
starch potatoes
Specjalna płatność obszarowa
do powierzchni upraw roślin
strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych / Special
payments for the area of land
cultivated with crops legumes
and leguminous crops

2138,45 zł/ha

927,65 zł/ha

Płatność do ziemniaków
skrobiowych
449,44 zł/tonę
1387,12 zł/ha
Payments for starch
potatoes

719,43 zł/ha

Płatność do roślin
wysokobiałkowych
Payments for high
protein crops

415,21 zł/ha
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Tabela 1. cont.
Table 1. cd.

Rodzaj płatności
Forms of payment

Płatność uzupełniająca do
powierzchni grupy upraw
podstawowych
Complementary payment
to the area of the basic crop
group
Płatność uzupełniająca
do powierzchni roślin
przeznaczonych na paszę,
uprawianych na trwałych
użytkach zielonych (płatność
zwierzęca) / Complementary
payment to the area of
plants for fodder grown on
permanent pasture (payment
of live stock)

Stawka
płatności za
rok 2013
Payment
rate for 2013

139,39 /ha

Rodzaj płatności
Forms of payment

Stawka
płatności za
rok 2015
Payment
rate for 2015

Płatność do lnu
Payments for linseed

411,92 zł/ha

Płatność do konopi
włóknistych / Payments
for industrial fibre

572,49 zł/ha

Płatność do bydła
Payments for cattle

261,37 zł/szt.

Płatność do kóz
Payments for goats

77,80 zł/szt.

Płatność za
zazielenienie
Payments for greening

304,31 zł/ha

Płatność dla młodego
rolnika / Payments for
young farmers

258,97 zł/ha

Płatność dodatkowa
Additional payment

170,22 zł/ha

238,93 zł/ha

–

*W tabeli zawarto stawki płatności obowiązujące w roku 2013 i 2014
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2013 i 2015
Source: Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, 2013 and 2015

W nowej perspektywie finansowej redukcji uległy wszystkie stawki płatności
bezpośrednich w kategoriach powtarzających się w obu okresach finansowania.
Kwestią dyskusyjną mogą być subwencje do pomidorów. Wynika to ze zmiany jednostki
rozrachunkowej z wagowej na obszarową. We wcześniejszym okresie dopłata wynosiła 167,44 zł za tonę, tymczasem w obecnym okresie wynosi ona 4272,62 zł za ha
(wykorzystując szacunki GUS, łatwo wskazać, iż w przeliczeniu jest to ok. 151,37 zł
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za tonę). Zatem także w tym przypadku można zaobserwować tendencję spadkową.
Podobna sytuacja występuje w przypadku buraków cukrowych i ziemniaków skrobiowych. Zakładano, bowiem, że spadek stawek płatności bezpośrednich zrekompensują
nowe kategorie subwencji, takie jak płatności za zazielenienie, płatności dla młodego
rolnika oraz płatność dodatkowa. Dlatego też porównanie wpływów z obu okresów dla
poszczególnych gospodarstw jest kwestią indywidualną i ściśle wynika ze skali i struktury produkcji.
Nowy okres finansowania Wspólnej Polityki Rolnej oznacza też nowy budżet Unii
Europejskiej. W przypadku wieloletnich perspektyw finansowych przyjętych na lata
2007–2013 budżet wyniósł 374,5 mld euro (w cenach bieżących), co stanowiło 42,3%
wydatków budżetowych Unii Europejskich. Wydatki budżetowe dotyczące szeroko
rozumianego rolnictwa zastały zawarte w dziale drugim zatytułowanym Zarządzanie
zasobami naturalnymi i ich ochrona (Massot, 2016b).
W okresie 2007–2013 wystąpiła niemalże całkowita redukcja pomocy w formie
refundowanego eksportu (ryc. 2). Zauważyć można tendencję do wzrostu wysokości
płatności niezwiązanych z produkcją, co jest równoznaczne z redukcją wsparcia dla
produktów będących bezpośrednim rezultatem procesu produkcyjnego. Akcentowano
także kwestię wzrostu funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.
Polska w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 otrzymała z budżetu Unii
Europejskiej 28,6 mld euro na wsparcie wsi i rolnictwa. Do tej kwoty należy dodać
wpływ ze środków krajowych w wysokości 8,2 mld euro, co łącznie dało kwotę 36,8 mld
euro, z czego I filar otrzymał 19,3 mld euro (Rozporządzenie…, 2003). Na okres finansowy 2014–2020 na Wspólną Politykę Rolną przewidziano około 362 mld euro.
Wydatki na I filar w krajach UE ujmowanych łącznie corocznie będą spadać, a ich
łączna kwota wyniesie około 277,9 mld euro (tab. 2). Wynika to zarówno ze spadku
wsparcia rynkowego, jak i płatności bezpośrednich.
Planowany dla Polski budżet na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014–2020 ma
wynieść 32,1mld euro. Jest to kwota o 12% większa niż w poprzedniej perspektywie
finansowej (MRiRW, 2016).
W nowej perspektywie finansowania 2014–2020 z otrzymanych środków około
21 mld zł przeznaczone zostanie na płatności bezpośrednie, a wydatki na I filar z roku
na rok będą wzrastać lub jak w dwóch ostatnich latach analizowanego okresu – utrzymywać się na stałym poziomie (ryc. 3). Polska pod względem wysokości skumulowanych funduszy z Unii Europejskiej przeznaczonych na wsparcie rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich zajmuje 5. miejsce w UE, a w przypadku środków I filaru – 6. miejsce po Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii (CDR, 2015).
Na jednolitą płatność obszarową przeznaczono 44,7% koperty krajowej, natomiast stawkę na hektar oszacowano naokoło 110 euro. Dodatkowo rolnicy mogą
otrzymać 74 euro do hektara za tzw. zazielenienie. Na ten element zostało przewidziane 30% przyznanej kwoty. Na płatności dla młodych rolników przeznaczone
zostanie maksymalnie 2% koperty krajowej, czyli około 67 mln euro rocznie, co daje
blisko 62 euro do hektara. W Polsce płatność związana z produkcją dotyczy takich
produktów, jak owoce miękkie (maliny i truskawki), rośliny wysokobiałkowe, chmiel,
konopie włókniste, ziemniaki skrobiowe, buraki cukrowe, pomidory i len, natomiast
w przypadku zwierząt: krowy, kozy, bydło i owce. Na te płatności przewidziano 15%
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Źródło: CAP expenditure and CAP reform…
Source: CAP expenditure and CAP reform…

Ryc. 2. Rozdysponowanie budżetu Unii Europejskiej na poszczególne działania WPR
Fig. 2. Allocation of the European Union budget to individual CAP actions
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Tabela 2. Rozdysponowanie funduszy Unii Europejskiej na I filar WPR w okresie finansowym 2014–2020 (w mln euro)
Table 2. Disbursement of EU funds for the first pillar of the CAP in the financial period
2014–2020 (million EUR)
Zobowiązania
(mln)
Commitments
(millions)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogółem
In total

WPR – filar 1
CAP First Pillar

41 585 40 989 40 421 39 837 39 079 38 335 37 605 277 851

Płatności
bezpośrednie
Direct payment

39 715 39 139 38 580 38 007 37 265 36 566 35 881 265 153

Wydatki związane
z rynkiem
Expenditure related
to the market

2503

2471

2449

2427

2399

2342

2286

16 879

Dochody
przeznaczone na
określony cel
Assigned revenue

−633

−621

−609

−597

−585

−574

−562

−4181

Źródło: Massot (2016b)
Source: Massot (2016b)

Ryc. 3. Finansowanie obu filarów WPR w Polsce w latach 2014–2020 (w mln euro)
Fig. 3. Financing the two pillars of the CAP in Poland in 2014–2020 (million euro)
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, WPR w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej…
Source: The Ministry of Agriculture and Rural Development, WPR w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej…
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koperty krajowej, czyli około 500 mln/rok. Kolejny element to tzw. płatność dodatkowa, która jest przyznawana gospodarstwom średnim o obszarze mieszczącym się
w przedziale od 3 do 30 hektarów. Na ten element przeznaczono 8,3% krajowej koperty
finansowej, co stanowi około 280 mln euro za rok, a w przeliczeniu na hektar gruntu
stawka wyniesie 41 euro. Dodatkowo od 2014 r. w Polsce są wspierane małe gospodarstwa, których liczebność szacuje się naokoło 680 tys. Z funduszy krajowych jest
dofinansowywana również produkcja tytoniu (MRiRW, 2014).
Dalsze reformy polityki rolnej UE są konieczne ze względu na to, iż jest to
sektor bardzo kosztowny. Dodatkowo aktualny kształt polityki nie sprzyja celom,
które wyznaczono na kolejny okres finansowania 2014–2020. Największym wyzwaniem Wspólnoty w sektorze rolnym jest zwiększenie konkurencyjności europejskich gospodarstw rolnych w stosunku do światowych, efektywnych gospodarstw.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe jedynie po przeprowadzeniu gruntownych reform
(Stosik, 2015).

Wyniki i dyskusja
Podstawą do osiągnięcia żądanych efektów produkcyjnych, a w konsekwencji dochodowych, jest potencjał produkcyjny. Tworzą go nie tylko zasoby pracy, ziemi i kapitału, lecz także relacje zachodzące między poszczególnymi czynnikami. Określają one
jakość badanych czynników oraz charakter współzależności. Relacje te warunkują
efektywność procesu produkcyjnego (Baer-Nawrocka i Markiewicz, 2013).
Analizę gospodarstw specjalizujących się w hodowli trzody chlewnej zrealizowano
z wykorzystaniem metody studium przypadku. W badaniu wzięło udział pięć gospodarstw o zróżnicowanej skali produkcji i wielkości posiadanej ziemi. Ze względu na
ochronę danych osobowych rolników poszczególne obiekty zostały opisane kolejnymi
literami alfabetu. Wszystkie gospodarstwa prowadzą konwencjonalną produkcję, czyli
dążą do maksymalizacji dochodów realnych. Swój cel rolnicy chcą osiągnąć dzięki
zwiększonej wydajności zwierząt i upraw przy wykorzystaniu nowych technologii.
Fermy A, E, D hodują trzodę chlewną w cyklu zamkniętym przewyższającym 500 sztuk
w ciągu roku, natomiast skala produkcji gospodarstwa B i C jest znacznie mniejsza,
a chów zwierząt odbywa się w cyklu otwartym. Dodatkowo obiekt B specjalizuje się
w produkcji prosiąt.
Analizując relacje czynników produkcyjnych w badanych gospodarstwach, zauważyć można, iż są one pod tym względem bardzo zróżnicowane (tab. 3). Najwyższe techniczne uzbrojenie ziemi wykazuje gospodarstwo E. Wynika to z tego, że na niewielki
areał ziemi przypada wysoka wartość środków trwałych. Znacznie gorsza sytuacja
występuje w przypadku gospodarstwa A, które będąc drugim w kolejności pod względem ilości użytków rolnych, lokuje się na ostatniej pozycji w odniesieniu do posiadanego majątku trwałego. Również stosunek kapitału do pracy w przypadku wyżej
wymienionego gospodarstwa jest najniższy. Natomiast wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy gospodarstwa D, będącego pionierem w rankingu, jest o 68 p.p. wyższy niż
w obiekcie A. W przypadku lidera można wnioskować, że występuje wysoki poziom
automatyzacji produkcji.
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Tabela 3. Wybrane charakterystyki badanych gospodarstw rolnych
Table 3. Selected characteristics of the examined farms
Wyszczególnienie / Item

Gospodarstwo / Farm
A

B

C

D

E

Użytki rolne (ha) / Utilised agricultural
area (ha)

23,00

8,00

8,52

50,00

12,20

w tym grunty orne (ha) / including arable
land (ha)

23,00

6,00

6,00

48,00

12,20

Nakłady pracy w gospodarstwie (AWU)
Labor expenditures on the farm (AWU)

2,45

1,19

2,55

2,04

3

Środki trwałe (tys. zł) / Fixed assets
(thousand PLN)

739,5

557,2

827,0

1911,0

1850,0

Techniczne uzbrojenie ziemi (tys. zł/ha)
Technical land utilities (thousand PLN/ha)

32,15

69,65

97,07

38,22

151,64

Techniczne uzbrojenie pracy (tys. zł/AWU)
Technical labor equipment
(PLN thousand/AWU)

301,84

468,24 324,31

936,76

616,67

Pełnozatrudnieni na 100 ha UR
(AWU/100 ha)/
Full-time workers per 100 ha UAA
(AWU/100 ha) /

10,65

19,83

42,50

4,25

24,59

SO (tys. euro) / SO (thousand EUR)

92,7

14,2

15,0

303,7

349,6

Źródło: Obliczenia własne
Source: Author’s calculations

Porównując gospodarstwa pod względem wskaźnika pełnozatrudnionych na
100 ha, można zauważyć, że największa efektywność wykorzystania czynnika pracy
występuje w obiekcie D. W miarę wzrostu obszaru gospodarowania spada wielkość
nakładów pracy na 100 ha UR. Wyjątek stanowi obiekt C. Na podstawie otrzymanych
wyników można wnioskować, że w gospodarstwie C występuje nadmiar siły roboczej
w stosunku do posiadanego areału ziemi.
Wielkość dochodu gospodarstwa determinowana jest nie tylko indywidualną
wydajnością, lecz także poprzez warunkami, jakie tworzy przez otoczenie instytucjonalne (Zegar, 2001). Dominującą składową dochodu w gospodarstwie rolnym jest
sprzedaż produktów rolnych. W warunkach polskich duże znaczenie w tworzeniu
budżetów rolników odgrywają również subsydia unijne i rządowe, m.in. płatności
bezpośrednie.
Najwyższą sumę płatności bezpośrednich w 2013 r. otrzymało gospodarstwo
D, wyniosła ona 48 484 zł (tab. 4). Główną składową tej kwoty stanowiła jednolita
płatność obszarowa (JPO), co wynikało z areału posiadanych gruntów. Inaczej rela-
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Tabela 4. Płatności bezpośrednie pozyskane przez gospodarstwa rolne w 2013 r. (w zł)*
Table 4. Direct payments received by farms in 2013 (in PLN) *
Rodzaj płatności
Forms of payment

JPO/ SAPS

B

C

16772,06 6642,40 5812,10

D

E

41515

10129,60

UPO pszenica / CNDP wheat

975,73

278,78

278,78

2787,80

557,56

UPO jęczmieńjary
CNDP spring barley

1393,90

139,39

–

–

–

UPO jęczmień ozimy
CNDP winterbarley

–

278,78

69,70

696,95

167,27

UPO rzepak i rzepik
CNDP rape and colza

418,17

–

–

1393,90

–

UPO mieszanka zbóż
CNDP mixtures of cereals

–

69,70

–

–

–

UPO uprawy traw na suchą paszę
CNDP grow grasses for dryfeed

–

278,78

139,39

278,78

–

UPO pszenżyto/żyto / CNDP
triticale/secale

–

–

69,70

–

418,17

UPO kukurydza / CNDP maize

–

–

278,78

696,95

418,17

UPO burak pastewny
CNDP mangolds

–

–

69,70

–

–

UPO buraki cukrowe
CNDP sugarbeet

–

–

–

1115,12

–

UPO strączkowe / CNDP

–

–

–

–

139,39

Wsparcie roślin strączkowych
Support for legumes

–

–

–

–

719,43

Płatność zwierzęca / Payment of
livestock

–

477,86

238,93

–

–

Wsparcie do krów
Support for cows

–

–

3013

–

–

Suma płatności w przeliczeniu na
gospodarstwo
Sum of payments per farm

*

A

19559,86 8165,69 9970,07 48484,50

na 1 ha UR / per 1 ha UAA

850,43

1020,71 1170,20

na domownika / per housemate

6519,95

8165,69 1994,01 12121,13

W ostatnim roku rozliczenia WPR na lata 2007–2013

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

969,69

12549,60
1028,66
6274,80
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cja ta kształtowała się w gospodarstwie A. W tym przypadku płatności bezpośrednie
uzyskane w 2013 r. wyniosły 19559 zł i były związane jedynie z produkcją roślinną.
Największa dywersyfikacja w strukturze płatności bezpośrednich występuje w gospodarstwie C. Łączna suma transferów z I filaru wyniosła 9970,07, a w jej skład weszło
wsparcie do produkcji roślinnej (pszenica, jęczmień, trawy na suchą paszę, kukurydza,
pszenżyto, buraki pastewne), jak i zwierzęcej (chów krów). Najniższą sumę płatności
bezpośrednich otrzymało gospodarstwo B (8165,69 zł), jednakże w przeliczeniu na
członka rodziny z kwotą 8165,69 zł/osoba zajęło drugą pozycję w rankingu.
Tabela 5. Płatności bezpośrednich w roku 2015 (w zł)
Table 5. Direct Payments in 2015 (in PLN)
A

B

C

D

E

JPO / SAPS

9164,74

3629,6

3175,9

22685

5535,14

Płatność za zazielenienie
Payments for greening

6147,062

2434,48

2130,17

15215,5

3712,582

Płatność dodatkowa
Additional payment

2927,784

851,1

680,88

4595,94

1566,024

Płatność do krów
Payment for cows

–

–

1571,4

–

–

Płatność do bydła
Payments for cattle

–

1045,48

–

–

–

Płatność do buraków cukrowych
Payment for sugarbeet

–

–

–

17107,6

–

Płatność dla roślin
wysokobiałkowych / Payments
for high protein crops

–

–

–

–

415,21

18239,59

7960,66

7558,35

59604,04

11228,96

na 1 ha UR / per 1 ha UAA

793,03

995,08

887,13

1192,08

920,41

na 1 domownika
per housemate

6079,86

7960,66

1511,67

14901,01

5614,48

Rodzaj płatności
Forms of payment

Ogółem / In total

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Ranking gospodarstw pod względem wielkości kwot subwencji w roku 2015 uległ
tylko nieznacznej zmianie w porównaniu z wcześniejszym okresem finansowania.
Owa różnica dotyczy zamiany pozycji pomiędzy gospodarstwem C, które z dopłatami
o sumie 7 558 zł zajęło ostatnią pozycją, a gospodarstwem B, które awansowało pozycję
wyżej dzięki pozyskaniu subwencji na poziomie 7 960 zł.
Analizując zależność występującą między dochodem a wysokością płatności
bezpośrednich, konieczne jest uwzględnienie poziomu subwencji (tab. 6).
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Tabela 6. Porównanie płatności bezpośrednich w przeliczeniu na gospodarstwo i na 1ha
oraz dochoduw dwóch okresach programowania 2007–2013 i 2014–2020
Table 6. Comparison of direct payments per farm and per ha and income in the two programming periods 2007–2013 and 2014–2020
Wyszczególnienia / Item

A

B

C

D

E

Dochód 2015
Income 2015

42974,60

11420,66

111578,40

382714,00

699459,00

Dochód 2013
Income 3013

44294,90

11625,69

113990,10

371594,50

700779,70

Suma płatności 2015
Sum of payments

18239,60

7960,66

7558,35

59604,00

11229,00

Suma płatności 2013
Sum of payments

19559,90

8165,69

9970,07

48484,50

12549,70

Różnica / Difference

–1320,27

–205,03

–2411,72

11119,54

–1320,69

na 1 ha UR / per 1 ha
UAA

–57,40

–25,63

–283,07

222,39

–108,25

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Prawie wszystkie badane gospodarstwa odnotowały obniżenie poziomu wsparcia
ze względu na zmianę zasad finansowania. Jedynie gospodarstwo D zyskało na nowych
rozwiązaniach WPR. Różnica w tym przypadku wyniosła 11 119 zł, tj. wzrost o22,93%.
W strukturze dochodu w poszczególnych latach nastąpił wzrost udziału płatności
o 2,53 p.p. Na tej podstawie można przypuszczać, że nowa perspektywa finansowania
sprzyja gospodarstwom o znaczącym areale ziemi, pomimo że gospodarstwom tym
przysługuje płatność dodatkowa jedynie do 27 ha posiadanych gruntów. Pozostałe
obiekty badawcze otrzymały mniejsze transfery finansowe w związku z wejściem
w nowy okres finansowania. Największa różnica dotyczy gospodarstwa C, którego
płatności zostały zredukowane o 2 411 zł (–24,2%). Płatność przypadająca na jeden
hektar użytków rolnych w tym gospodarstwie zmalała o około 283 zł. Udział sumy
płatności w tworzeniu dochodu omawianego gospodarstwa w 2015 r. spadł o 1,98 p.p.
w porównaniu z okresem wcześniejszym. W badanej próbie jest to największy spadek.
Natomiast subwencje zarówno dla gospodarstwa A, jak i E zmniejszyły się o taką samą
kwotę, a mianowicie o 1 320 zł. Jednakże dla gospodarstwa E jest to spadek o 10,5%,
a dla gospodarstwa A tylko o 6,7%. Po uwzględnieniu areału posiadanej ziemi można
stwierdzić, że w mniej korzystnej sytuacji jest respondent E, którego wsparcie przypadające na jeden hektar ziemi spadło o 108 zł. Jednakże analizując stosunek płatności
bezpośrednich do uzyskanego dochodu, można stwierdzić, że w lepszej sytuacji znalazło się gospodarstwo E, spadek wyniósł 0,18 p.p., podczas gdy w obiekcie A redukcja sięgnęła 0,54 p.p. Najmniej na zmianie stawek i kategorii płatności bezpośrednich wartościowo utraciło gospodarstwo B. Jego subwencje zmniejszyły się zaledwie
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o 205 zł, spadek jedynie o 2,5%, jednakże udział wparcia w analizowanych perspektywach finansowania został zredukowany o 1,72 p.p.

Podsumowanie
Do najważniejszych mechanizmów wsparcia polskiego rolnictwa należą płatności
bezpośrednie. Aktualnie obowiązująca WPR zgodnie z nowymi założeniami dotyczącymi sprawiedliwszego podziału funduszy przeznaczonych na płatności bezpośrednie będzie działać ona na podstawie innych niż dotychczasowe założeń.Nowe
założenia WPR mają za zadanie wprowadzić głębokie zmiany: płatności bezpośrednie mają być bardziej proekologiczne, pozycja rolnika w całym łańcuchu żywnościowym ma zostać wzmocniona, a sama polityka rolna ma się stać przejrzystsza
i skuteczniejsza.
Transfery w postaci środków pieniężnych płynące z budżetu Unii Europejskiej, jako
płatności bezpośrednie mają bardzo duży udział w dochodach rolniczych. W 2015 r.
badane gospodarstwa specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej uzyskały łącznie
104 591,61 zł dopłat, a w 2013 r. było to 98 729,86 zł. Nastąpił wzrost o 5861,75 zł,
co w przeliczeniu na 1 ha powierzchni tych gospodarstw (101,72 ha UR) daje wzrost
dopłat na 1 ha UR o 57,63 zł. Dopłaty w tej grupie wzrosły, lecz wpływy ze wsparcia pomocowego były nierównomiernie rozłożone i skorelowane głównie z areałem
gospodarstwa oraz rodzajem i strukturą upraw. Faktycznie najwięcej zyskiwało to
gospodarstwo, którego obszar jest największy.
Jak wskazują wyniki badań, średni udział płatności bezpośrednich w tworzeniu
dochodów analizowanych gospodarstw wyniósł około 27%. Wsparcie unijne jest
najważniejszą składową budżetu respondenta B. Stanowi ono 70% jego dochodu.
Najmniejsze znaczenie płatności bezpośrednich w ogólnych finansach wykazuje
gospodarstwo E. Transfery z ARiMR obejmują około 1,6% wpływów badanego obiektu.
Zmiana perspektywy finansowania spowodowała, że udział płatności I filaru w dochodach analizowanych gospodarstw w 2015 r. spadł średnio o 0,38 p.p. w porównaniu
z rokiem 2013. Redukcja kwot pomocy zewnętrznej oraz pogarszająca się sytuacja
rynkowa (rynek trzody chlewnej) mogą spowodować, że wysokość dochodu rolniczego
będzie niewystarczająca dla danego gospodarstwa. W takim przypadku nie ma mowy
o wdrażaniu nowych inwestycji w celu poprawy efektywności produkcji oraz dostosowania jej do wymogów unijnych. Negatywnym skutkiem takich działań może być
zaprzestanie produkcji i likwidacja gospodarstwa.
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Gminy wiejskie i rolnictwo w aglomeracji poznańskiej
po 2004 r.
Rural communes and agriculture in the Poznań
agglomeration after 2004
Andrzej Czyżewski, Bartłomiej Gronowski, Anna Matuszczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Gospodarki
Żywnościowej, Wydział Ekonomii
Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie zmian, jakie zaszły w gminach wiejskich aglomeracji poznańskiej, a także odpowiedź na pytanie, czy na obszarze tym rolnictwo odgrywa jakąkolwiek rolę. W kontekście powyższego zagadnienia pojawiło się również pytanie
o miejsce rolnictwa w aglomeracji poznańskiej. W badaniach zastosowano metodę porównawczą, analizę struktury i dynamiki. Zakres czasowy obejmował lata – 2004 lub 2005
i 2014, co umożliwiło wskazanie tendencji niektórych zjawisk – najczęściej odnoszono
wartości analizowanych zjawisk z roku 2014 względem 2004 lub 2005 roku. W pierwszej
części artykułu omówiono kwestie odnoszące się do potencjału demograficznego gmin
wiejskich i zjawiska z tym związane, takie jak migracje i suburbanizacja. Kolejno wskazano na miejsce rolnictwa w analizowanych gminach przez pryzmat przestrzennego zagospodarowania gruntów i zatrudnienia. Z badań wynika, że większość gmin wiejskich,
a także miejsko-wiejskich to atrakcyjne kierunki migracji, zwłaszcza z Poznania, co wpisuje się w ogólne trendy suburbanizacyjne. Mieszkańcy tych terenów cenią sobie walory
środowiskowe obszarów wiejskich czy łatwość komunikacyjną z miejscem pracy w mieście. Jednocześnie wyraźnie obserwuje się spadek udziału zatrudnienia w rolnictwie, leś
nictwie, łowiectwie oraz rybactwie, choć poziom tego zatrudnienia w tym sektorze jest
względnie stały.
Słowa kluczowe: gminy wiejskie, rolnictwo, aglomeracja poznańska
Abstract. The aim of the article was to present changes in the selected areas, which occurred in the rural communes of the Poznań’s district against the other communes. In
this context, the question of the place of agriculture in the Poznan agglomeration was
also raised. The research used a comparative method, analysis of structure and dynamics.
The time span covered years: 2004 or 2005 and 2014, which made it possible to indicate
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ue.poznan.pl
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trends in some phenomena – the most frequently compared values of the analyzed phenomena from 2014 in relation to 2004 or 2005. The first part of the article discusses the
issues related to the demographic potential of the titles of municipalities and related
phenomena such as migration and suburbanization. Next, the place of agriculture in the
analyzed municipalities was indicated by the prism of spatial land use and employment.
It can be concluded that the majority of rural and urban-rural communes are attractive
migration directions especially from Poznan, which is part of general suburbanization
trends. Their inhabitants appreciate the environmental values of rural areas or the ease
of communication with the workplace in the city. At the same time, there is observed
clearly decrease of employment in agriculture, forestry, hunting and fishing, although
the level of employment in this sector is relatively constant.
Keywords: rural communes, agriculture, Poznań agglomeration

Wstęp
Od wielu lat można obserwować istotne zmiany zachodzące na obszarach wiejskich
zarówno UE, jak i Polski związane ze zwiększaniem ich wielofunkcyjności. Wielu autorów uznaje, że jest to swoista reakcja na negatywne skutki związane z koncentracją
pozarolniczej działalności gospodarczej przede wszystkim w miastach, które dotknęły
zarówno miasta jak i wsie, a do których można zaliczyć m.in. kosztowne zjawisko
migracji wahadłowej, kryzys mieszkaniowy w miastach czy wzrost kosztów budowy
nowej infrastruktury oraz degradację środowiska naturalnego w miastach, a także
niekorzystne procesy i deformację podstawowych struktur demograficznych na wsi
(Wilkin, 1999, Kłodziński, 1997, Sawicka, 2003). Tym samym koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich można sprowadzić do rozszerzania wachlarza funkcji
tych obszarów poza działalność rolniczą, która w tradycyjnym rozumieniu była jedyną,
czy dominującą, ich funkcją, dzięki czemu następuje zróżnicowanie szczególnie związane z pozyskiwaniem dochodów, co sprzyja rozwojowi sfery ekonomicznej i społecznej (Rosner, 2001, Hunek, 2002, Spychalski, 2004).Jeszcze głębsze zmiany w tym zakresie obserwowane są na terenach wiejskich, w szczególności wsiach podmiejskich, które
podlegają procesom urbanizacji.

Materiał i metody
Powiat poznański leży w środkowej części Wielkopolski. Od północy graniczy z powiatem obornickim i wągrowieckim, a jego wschodnia granica przebiega wzdłuż terenów
powiatów gnieźnieńskiego, średzkiego oraz wrzesińskiego, od południa sąsiaduje
z powiatem kościańskim oraz powiatem śremskim, natomiast powiaty grodziski,
nowotomyski i szamotulski wyznaczają jego granicę od strony zachodniej. Na podstawie odległości między najbardziej oddalonymi od siebie punktami powiatu (znajdującymi się w gminach Stęszew i Murowana Goślina) można stwierdzić, że jego obszar
wpisuje się w koło o promieniu około 34 km. Tym samym tworzy pierścień okalający
Poznań – stolicę województwa wielkopolskiego, stając się w dużym stopniu częścią
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aglomeracji poznańskiej. Składa się on z siedemnastu gmin1. Łączna powierzchnia
powiatu wynosi 1 900 km2, z czego 98,2% stanowią grunty. Społeczność wymienionych gmin, według danych GUS-u, liczyła w 2015 r. 362,5 tys., co stanowiło prawie
10,5% ogółu ludności województwa oraz 40% mieszkańców aglomeracji poznańskiej.
Jest to zatem największy z wielkopolskich powiatów pod względem zarówno obszaru,
jak i liczby zamieszkujących go osób (Powiat Poznański, 2014). Podobnie jak wiele
jest definicji urbanizacji, tak też można odnaleźć wielość jej mierników, pozwalających określić jej skalę, zasięg czy dynamikę (Brol, 1996, Pilichowski, 2005, Czarnecki,
2010). Niemniej, pomijając kryterium administracyjne i stosując chociażby wskaźniki UE-ROSTAT i OECD, do których zaliczamy m.in. gęstość zaludnienia, można
ustalić poziom zurbanizowania wsi2. Uwzględniając wyżej wymieniony wskaźnik
można jednocześnie uznać, że poddany analizie powiat jest wysoce zurbanizowany.
W związku z tym celem artykułu jest ukazanie zmian, jakie zachodzą w gminach
wiejskich aglomeracji poznańskiej, a także odpowiedź na pytanie, czy na wymienionym obszarze rolnictwo odgrywa jakąkolwiek rolę. Artykuł ma charakter studium
przypadku powiatu charakteryzującego się wysokim zurbanizowaniem, w którym
jednakże rolnictwo odgrywa relatywnie dużą rolę.
Prezentowane w artykule wartości empiryczne mają charakter wtórny i zostały
pozyskane z Banku Danych Lokalnych prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.
Ważnym kryterium była dostępność poszczególnych rekordów na poziomie gmin
(NTS-5). W badaniach zastosowano metodę porównawczą, analizę struktury i dynamiki. Zakres czasowy obejmuje rok 2014, czasem odnoszony do 2005, by wskazać na
tendencje niektórych zjawisk, szczególnie obecnych na tych obszarach po integracji
z UE. W pierwszej części artykułu omówiono kwestie odnoszące się do potencjału
demograficznego omawianych gmin i scharakteryzowano zjawiska z tym związane,
takie jak migracje i suburbanizacja. Kolejno wskazano na miejsce rolnictwa w analizowanych gminach przez pryzmat zasobu gospodarstw rolnych oraz przestrzennego
zagospodarowania gruntów i zatrudnienia.
Gminy powiatu poznańskiego według podziału terytorialnego kraju zostały
podzielone na trzy kategorie: gminy miejskie, które posiadają w swoich granicach
miasto, będące siedzibą rady gminy(Luboń i Puszczykowo), gminy miejsko-wiejskie
czyli te, w których jedna z miejscowości posiada prawa miejskie (Buk, Kórnik, Kostrzyn,
Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz), gminy wiejskie, na które
składają się wyłącznie wsie (Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica,
Suchy Las, Tarnowo Podgórne) (por. ryc. 1) (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 1998 r.).

1

2

Autorzy za aglomerację poznańską uznają miasto Poznań oraz gminy powiatu poznańskiego.
Jako wyznacznik wyodrębniający obszar tworzący aglomerację poznańską przyjmują zatem,
za Łodygą (2006) oraz Kaczmarkiem (2012), kryterium administracyjne. Wydaje się także, że
jednostki te, ze względu na bliskość przestrzenną, będą najsilniej powiązane z Poznaniem –
rdzeniem tego układu. Alternatywne podejście do zagadnienia aglomeracji opisuje Budner
(2015).
Organizacje te stosują odmienne wartości graniczne dla identyfikacji obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich (odpowiednio100 i 150 osób/km).
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Ryc. 1 Gminy powiatu poznańskiego
Fig. 1. Communes of the Poznań district
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://powiat.poznan.pl/ (dostęp 21.3.2016)
Source: Autor’s elaboration based on http://powiat.poznan.pl/ (access 21.3.2016)

Wyniki i dyskusja
Potencjał demograficzny i migracje w gminach powiatu
poznańskiego
Poznań w województwie wielkopolskim pełni rolę centrum skupiającego handel, działalność przemysłową, uczelnie wyższe i instytucje kulturalne. Jak wspomniano powyżej,
posiada także dobrą sieć połączeń komunikacyjnych z gminami powiatu poznańskiego
i większymi miastami w Wielkopolsce. Z tego względu wiele osób w ostatnich latach
decydowało się na przeprowadzkę do gmin graniczących z Poznaniem, co pozwalało
korzystać z infrastruktury miasta i jego rynku pracy, poprawiając tym samym przeważnie swoje warunki mieszkaniowe. Głównymi przyczynami tego typu migracji były brak
odpowiedniej oferty na poznańskim rynku nieruchomości, poprawa sytuacji finansowej lub sytuacja rodzinna (Beim, 2009, s. 70–77). Warto podkreślić, iż przez powiat
poznański przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, przyciągające ludność i stanowiące pasmo atrakcyjnych lokalizacji (np. ze względu na łatwość dojazdu do miasta).
W przypadku omawianego obszaru rolę taką pełnią np. drogi krajowe nr 11, nr 5, czy
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zachodnia obwodnica Poznania. W efekcie tego dynamizują się procesy migracji na
tereny położone poza miastem i obszary wiejskie, przyczyniając się tym samym do
nadawania im urbanistycznego charakteru. Stanowią również bodziec do zmiany
oferowanych lokalnie usług czy przeznaczenia gruntów.
Depopulacja rodzi jednak dla miast konsekwencje w postaci kurczącej się bazy
podatkowej (odpływ mieszkańców w wieku produkcyjnym), deprecjacji dzielnic śródmiejskich czy nadmiernego natężenia ruchu na trasach wylotowych. Dla gmin natomiast rosnący potencjał demograficzny stanowi wyzwania związane z koniecznością
zwiększania wydatków majątkowych, aby zapewnić nowym mieszkańcom odpowiedni
standard życia. O ile intensywność tych procesów jest niższa aniżeli w przypadku modelowego przykładu wyludniania się miasta, jaki stanowi np. Detroit3, o tyle należy mieć
świadomość, że silne ekonomicznie miasto stanowi lokomotywę rozwoju regionalnego.
Zasygnalizowane zjawisko ekspansji przestrzennej ośrodków miejskich stanowi
przedmiot zainteresownia geografów i urbanistów na świecie od kilku dziesięcioleci
(Bogue i Beale, 1961; Berry 1973; Kłopot 2007). Suburbanizacja może charakteryzować
się różną dynamiką oraz jakością zmian, jakie generuje. Regiony nie są bowiem jednorodne pod względem rozwoju gospodarczego, zasobów ludności, więzi między obszarami wiejskimi a miastem, ponadto sami mieszkańcy prowadzą różny styl życia. Część
wspólną stanowi rodzaj przestrzeni, jakiej to zjawisko dotyczy – tereny podmiejskie
oraz wiejskie. Ekspansja miasta związana jest z licznymi procesami, które wyczerpująco przedstawił Czerny (2005, s. 157–158). Zalicza do nich m.in.: rozwój budownictwa na wolnych gruntach, przyczyniający się do spadku zarówno liczby ludności, jak
i wykorzystania infrastruktury w centrum miasta, przejęcie funkcji typowo miejskich
przez obszary wiejskie, dekoncentrację miejsc pracy, rozwój handlu w układzie pasmowym (wzdłuż arterii dojazdowych do miasta), nieciągłą zabudowę, tzw. wyspy, czyli
zwarte osiedla o miejskim charakterze zlokalizowane pośrodku pól.
Wskazując na skutki suburbanizacji, należy podkreślić ich dwoistą naturę.
Negatywne ich aspekty to niewątpliwie konieczność korzystania z samochodu lub
dostępność transportu publicznego, co wymaga większych nakładów finansowych
ponoszonych przez lokalne samorządy, degradajca pierwotnego krajobrazu wiejskiego, brak więzi sąsiedzkich między mieszkańcami „osiedli-wysp”, zanieczyszczenie wody oraz powietrza w strefie nasilających się procesów urbanizacyjnych. Listę
uzupełnia zjawisko polaryzacji przestrzennej poszczególnych części aglomeracji na
strefy zamożne i degresywne społeczno-gospodarczo. Korzystny jest zarówno wzrost
dostępności komunikacyjnej, jak i usług dla osób zamieszkujących tereny o słabych
dotąd powiązaniach z miastem. W efekcie następuje różnicowanie działalności
na obszarach wiejskich oraz zwiększa się możliwość wyboru atrakcyjnego miejsca
zamieszkania w obrębie aglomeracji. Trudno zatem jednoznacznie ocenić omawiane
zjawisko. Niewątpliwie rozlewanie się obszarów zurbanizowanych wpływa na zacieranie konwencjonalnych podziałów wyznaczających struktury wiejskie i miejskie, skutkując przenikaniem się tych odmiennych dotychczas form przestrzennych.
We wszystkich gminach powiatu poznańskiego w latach 2005–2014 odnotowano
wzrost liczby mieszkańców (ryc. 2). Z zestawienia wynika, że potencjał demograficzny
3

http://environmentalhistorymetrodetroit.leadr.msu.edu
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największym zmianom uległ w gminach wiejskich. Wśród gmin charakteryzujących się
dynamiką na poziomie 35% lub wyższą ich udział stanowił 80%. Wzrost liczby ludności
o co najmniej 22% odnotowano w 6 spośród 7 gmin wiejskich, a ich udział w ogólnej
liczbie samorządów o takiej cesze wyniósł 75%. Wzrost liczby ludności w największej
liczbie gmin mieścił się w przedziale około 15–25%. Gminy wiejskie charakteryzowały się szybszym przyrostem liczby nowych mieszkańców aniżeli gminy miejskie
i miejsko-wiejskie. Także gminy, których liczba mieszkańców zawierała się przedziale
20–30 tysięcy odnotowały przeciętnie większe zmiany w tym względzie. Zjawisko
stanowiłoby potwierdzenie spostrzeżeń poczynionych przez Soję (2002, s. 45), iż
zmiana ustroju społeczno-gospodarczego skutkowała osłabieniem atrakcyjności
imigracyjnej dużych ośrodków miejskich na rzecz mniejszych jednostek o znaczeniu
lokalnym. Można utożsamiać je z rozwiniętymi miejscowościami (sołectwami) stanowiącymi centra gmin, oferującymi zróżnicowane usługi.

Ryc. 2. Relacja dynamiki i liczby ludności w gminach powiatu poznańskiego w 2014 r.
Fig. 2. Relation of dynamics and population in Poznań district municipalities in 2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS – stan ludności https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
dane/temat (dostęp 5.4.2016)
Source: Autor’selaboration based on BDS CSO – population status https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
dane/ topic (access 5.4.2016)
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Największe zmiany w zakresie potencjału demograficznego odnotowano w gminach
wiejskich graniczących ze stolicą Wielkopolski głównie od strony północno-zachodniej. Są to: Komorniki (wzrost liczby ludności w 2014 r. w stosunku do 2005 r. wyniósł
74,76%), Dopiewo (zmiana o 69,63%) oraz, zamykająca wyróżniającą się w tym względzie pierwszą trójkę, gmina Rokietnica (65,76%). Następne w kolejności są: gmina
miejsko-wiejska Kórnik (39,42%) oraz ponownie gminy wiejskie: Kleszczewo (35,53%),
Tarnowo Podgórne (31,62%) oraz Suchy Las (29,55%). Dynamika zmian liczby mieszkańców w wymienionych samorządach przewyższała średnią dla powiatu poznańskiego
wynoszącą ponad 25%. Przeciętny roczny wzrost liczby ludności odnotowano w gminie
Komorniki (6,41%). Najwolniej liczba mieszkańców zwiększała się w Buku, Kostrzynie
oraz Stęszewie (odpowiednio 0,46%, 0,77%, 0,82%). W siódemce gmin o najwyższej
dynamice znalazło się sześć gmin wiejskich. Spowodowane to było szybszym wzrostem
liczby ludności i saldem migracji przewyższającym w niektórych przypadkach nawet
kilkukrotnie średni poziom zjawiska w gminach miejskich czy miejsko-wiejskich. Tym
samym udział osób w wieku produkcyjnym w tych gminach także był powyżej przeciętnej, co pozytywnie powinno oddziaływać na ich rozwój (Gronowski, 2016).
Dowodem na to może być to, że gminy wiejskie wykazywały najwyższą skuteczność
w pozyskiwaniu funduszy unijnych, co niewątpliwie wiązało się z jakością kapitału
ludzkiego zamieszkującego te gminy. Zdecydowanie większość jednostek o największej efektywności w absorbcji funduszy europejskich na mieszkańca w ramach polityki
spójności (powyżej 4,5 tys. zł.) stanowiły wspomniane gminy wiejskie (5 na 8 gmin).
Wartość projektów wahała się od 680 tys. zł. (w Kleszczewie) do prawie 10 mln zł
(w gminie Kórnik).

Pozycja rolnictwa w gminach powiatu poznańskiego
Bazą rozwoju rolnictwa jest zasób gospodarstw rolnych, a za miernik jego znaczenia
w gminach powiatu poznańskiego można przyjąć z jednej strony zagospodarowanie
przestrzenne gruntów w kierunku rolno-środowiskowym, z drugiej zaś zatrudnienie
w sektorze rolnym.
Rozpatrując zasób gospodarstw rolnych w powiecie poznańskim, nietrudno zauważyć, że najwięcej gospodarstw rolnych znajduje się w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, natomiast, co jest naturalne, najmniej jest ich w dwóch gminach miejskich
(Luboń i Puszczykowo, w sumie ok. 200).
Zagospodarowanie przestrzenne ma niebagatelny wpływ na stan zdrowia zarówno
fizycznego, jak i psychicznego mieszkańców. Udział gruntów zalesionych i zakrzewionych w powierzchni powiatu stanowi 23%. Łącznie z użytkami rolnymi (62%)
i wodami stanowią o 87% krajobrazu. Typowo rolniczy krajobraz charakteryzuje gminy
Kleszczewo (90% jej obszaru to użytki rolne), Buk i Rokietnica (odpowiednio 84,5%
i 81%). Samorządem, w którym najważniejszy element stanowią lasy, jest gmina wiejska Suchy Las (63% – z czego połowa przypada na obszar poligonu) oraz gmina miejska
Puszczykowo (49,3%). Gminy Czerwonak, Mosina i Murowana Goślina charakteryzują
się podobnym krajobrazem (zarówno udział lasów i pól zawiera się w przedziale od
39% do 48%). Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia tabela 1. Obszary
zurbanizowane oraz zabudowane posiadają największy udział w gminach miejskich
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o małej powierzchni (Luboń i Puszczykowo) (por. tab. 1). Wysoki odsetek terenów
zurbanizowanych występuje w gminach Swarzędz, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki
oraz Tarnowo Podgórne. Jednocześnie warto zauważyć, że zarówno w gminach wiejskich, jak i miejsko-wiejskich średnio 90% gruntów wykorzystanych jest w kierunku
rolno-środowiskowym (rolnictwo, lasy i woda), co wyróżnia je wyraźnie od gmin miejskich, gdzie tego typu wykorzystanie sięga przeciętnie 55%.

Ryc. 3. Gospodarstwa rolne w gminach powiatu poznańskiego w 2014 r.
Fig. 3. Agricultural farms in Poznań district municipalities in 2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
Source: Autor’s study based on BDL GUS

Wśród terenów zurbanizowanych przeważa zabudowa przeznaczona na potrzeby
mieszkaniowe oraz związana z transportem (głównie infrastruktura drogowa).
Budynki mieszkalne w gminach miejskich zajmują obszar około 50% terenów zurbanizowanych. Infrastruktura drogowa stanowi w nich około 20%. Suma udziałów tych
powierzchni w pozostałych gminach wynosi od 60% do około 80%. Wyjątek stanowi
gmina Kleszczewo – aż 77% to tereny zajmowane przez sieć drogową, co wynika
z obecności na terenie tej jednostki samorządowej autostrady A2 oraz węzła autostradowego Poznań Wschód. Tereny przemysłowe oraz związane m.in. z handlem
mają udział na średnim poziomie 15%. Więcej obszarów użytkowanych gospodarczo
mają gminy: Czerwonak, Tarnowo Podgórne, Komorniki, Swarzędz, Kórnik, Luboń
(25,65% w gminie Czerwonak; 19,44% w gminie Luboń). Najmniej zabudowy tego
typu występuje w gminach: Kleszczewo (3,04%), Kostrzyn (5,77%), Rokietnica (6,23%),
Pobiedziska (6,91%) i Puszczykowo (7,13%). Zagospodarowanie gruntów potwierdza
silną pozycję ekonomiczną Tarnowa Podgórnego czy Komornik oraz rolniczy charak-
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS – powierzchnia geodezyjna kraju wg kierunków wykorzystania https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
dane/temat (dostęp 3.4.2016).
Source: Autor’s elaboration based on BDL GUS – geodetic surface of the country according to. Directions of use https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/
template (access 3.4.2016)
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16,54%

70,96%
90,36%

171,4

Mosina

60,38%

12,66%
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Udział gruntów wg. kierunku wykorzystania w 2014 roku
Share of land according to direction of use in 2014

Puszczykowo

Powiat poznański / Poznań district

wiejska
rural

miejsko-wiejska
urban-rural

miejska
urban

Gmina
Commune
powierz. km2
area km2

Tabela 1. Grunty według wykorzystania w gminach powiatu poznańskiego w 2014 r.
Table 1. Land use in the communes of the Poznań district in 2014
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ter Kleszczewa i Kostrzyna. Tereny rekreacyjny (parki, boiska sportowe) zajmują 3,5%
powierzchni zurbanizowanej powiatu.
Najwięcej spośród pracujących w powiecie poznańskim w 2005 r. zatrudnionych
było w przemyśle i budownictwie (1). Sektor ten, oferując blisko 38 tys. miejsc pracy,
wyraźnie dominował nad pozostałymi (udział w rynku pracy na poziomie 47%) (por.
tab. 2). W tym roku kolejne pod względem liczby zatrudnionych były: 20 tys. – handel,
naprawa pojazdów, transport, magazynowanie, hotelarstwo, gastronomia oraz usługi
informacyjno-komunikacyjne (2); 9,4 tys.– rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
(3); 1,2 tys.– usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz związane z obsługą rynku nieruchomości (4); 10,6 tys.– pozostałe usługi (5). Na przestrzeni kolejnych dziewięciu lat
potencjał sektora (2) dynamicznie wzrastał. W 2014 r. pracę dla podmiotów działających w tym sektorze świadczyło już 39,3 tys. osób. Dobrze prosperowały również usługi
bankowe, ubezpieczeniowe, a także te związane z obrotem nieruchomościami (wzrost
liczby miejsc pracy w wyżej wymienionych branżach o ponad połowę). Ze względu
jednak na stosunkowo niewielką w skali gospodarki powiatu liczbę oferowanych miejsc
pracy, udział tego sektora w zatrudnieniu w badanym okresie wzrósł o niecałe 0,1 pp.
Udział w zatrudnieniu sektorów usługowych (2), (5) oraz (4) wykazywał się najwyższą
dynamiką (odpowiednio 31,77%; 8,71%; 5,60%). Choć liczba miejsc pracy w rolnictwie
i przemyśle zwiększyła się, to przyrosty były mniejsze aniżeli w pozostałych gałęziach
gospodarki, co przełożyło się na spadek znaczenia tych sektorów (o 29,5% sektora (3)
oraz o blisko 13% sektora (1)) (por. tab. 2).
Tabela 2. Zatrudnienie w sektorach ekonomicznych w powiecie poznańskim w latach
2005–2014
Table 2. Employment in economic sectors in the Poznań district in 2005–2014
Zatrudnienie w powiecie poznańskim wg sektorów ekonomicznych w latach 2005–2014
Employment in the Poznań district by economic sectors in 2005–2014
udział w zatrudnieniu
share in employment
Sektor
Sector

2005 r. 2014 r.

wskaźniki zatrudnienia
employment’s indicators

zmiana
zmiana
względna średnie zmienność względna
relative
relative average variaility
change
change

(2) handel; naprawa
pojazdów; transport;
magazynowanie,
zakwaterowanie
i gastronomia; ICT
(2) trade; vehicle repair;
transport; warehousing,
accommodation and
catering; ICT

26,21

34,53

31,77

31126

17,14

187,48

(5) pozostałe usługi
(5) others services

13,33

14,49

8,71

13432

15,34

154,67
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Tabela 2. cd.
Table 2. cont.

Zatrudnienie w powiecie poznańskim wg sektorów ekonomicznych w latach 2005–2014
Employment in the Poznań district by economic sectors in 2005–2014
udział w zatrudnieniu
share in employment
Sektor
Sector

wskaźniki zatrudnienia
employment’s indicators

zmiana
zmiana
względna średnie zmienność względna
2005 r. 2014 r.
relative
relative average variaility
change
change

(4) usługi: finansowe,
ubezpieczeniowe, rynku
nieruchomości
(4) services: financial,
insurance, real estate
market

1,52

1,61

5,60

1504

12,30

150,25

(1) przemysł
i budownictwo
(1) industry and
construction

47,25

41,13

–12,96

43509

6,80

123,84

(3) rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo, rybactwo
(3) agriculture, forestry,
hunting, fishing

11,69

8,24

–29,49

9244

1,06

100,33

Ogółem
Total

100,00 100,00

98815

10,38

142,28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS – sektory ekonomiczne https://bdl.stat.
gov.pl/BDL/dane/temat (dostęp 2.4.2016).
Source: Autor’selaboration based on BDL GUS – economic sectors https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
dane/temat (access 2.4.2016).

Największą stałość wykazywały sektory obejmujące rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo oraz rybactwo – współczynnik zmienności na poziomie około 1.Opisane zmiany
odpowiadają ogólnoświatowym tendencjom wynikającym np. z upowszechniania się
nowoczesnych technologii oraz zmiany sposobów organizacji produkcji (Castells,
2010, s. 57).

Podsumowanie
Powyższe rozważania mające na celu ukazanie przemian, jakie zaszły w gminach wiejskich powiatu poznańskiego na tle pozostałych gmin względem potencjału demograficznego oraz określenie miejsca rolnictwa w aglomeracji poznańskiej uprawniają do
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stwierdzenia, że większość gmin wiejskich, a także miejsko-wiejskich jest atrakcyjnym
kierunkiem migracji zwłaszcza z Poznania, co wpisuje się w ogólne trendy suburbanizacyjne. Ich mieszkańcy cenią sobie walory środowiskowe obszarów wiejskich, czy
łatwość komunikacyjną z miejscem pracy w mieście, jednakże dodać należy, że niebagatelną przyczyną migracji na obszary wiejskie są czynniki ekonomiczne, czyli niższe
ceny nowych mieszkań czy gruntów pod budowę domów. W badanym okresie obserwowalny jest spadek udziału zatrudnienia w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie oraz
rybactwie w aglomeracji poznańskiej, choć poziom tego zatrudnienia w tym sektorze
jest względnie stały.
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Koszty uprawy warzyw gruntowych w Polsce i wybranych
krajach UE
Production costs of the open ground vegetable cultivation
in Poland and selected EU countries
Lidia Gunerka, Lilianna Jabłońska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Tadeusz Filipiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Nauk Ekonomicznych
Streszczenie. W pracy dokonano prezentacji kosztów w gospodarstwach warzywniczych
pięciu krajów Unii Europejskiej, które należą do czołowych producentów warzyw. W pracy wykazano, iż Polska jest na korzystnej pozycji konkurencyjnej pod względem kosztów,
które w przeliczeniu na 1 ha są kilkukrotnie niższe niż w Holandii, Niemczech czy Francji.
Słowa kluczowe: koszty, konkurencyjność, FADN, UE
Abstract. The article present the costs of the five EU countries that belong to the leading
vegetable producers. The paper shows that Poland is in a competitive position in terms
of cost, which is several times lower per hectare than in the Netherlands, Germany or
France.
Keywords: costs, competitiveness, FADN, EU

Wstęp
Koszty i ich związek z uzyskiwanymi efektami są istotnym czynnikiem w podejmowaniu
decyzji produkcyjnych (Felczak, 2011; Skarżyńska, 2011; Figura, 2014; Hajduga, 2015).
Równocześnie zdolność redukcji kosztów w gospodarstwie pozwala na wzrost poziomu
osiąganych dochodów i udziału w rynku, a także na jego konkurencyjność (Paszko, 2006;
Adres do korespondencji – Corresponding author: Mgr inż. Lidia Gunerka, Wydział Ogrodnictwa
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa; e-mail: Lidia_gunerka@sggw.pl
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Dunford, Louri, Rosenstock, 2001). Coraz szersza globalizacja stawia rolnictwo w obliczu
rosnącej konkurencji, dotyczy to głównie konkurencji technologicznej, kosztowo-cenowej i jakościowej (Brodawska-Szewczuk, 2009; Filipiak i Ruchniewicz, 2009; Nosecka,
2011; Białowąs, 2012). W ogrodnictwie mechanizm konkurencji działa ze szczególną
siłą, gdyż produkcja ogrodnicza jest najbardziej intensywną, a jednocześnie bardzo kapitało- i kosztochłonną (Jabłońska i Olewnicki, 2011; Gunerka, Jabłońska, Milczarski, 2014,
Gunerka, Filipiak Jabłońska, 2016). Zatem konieczne jest obniżenie kosztów produkcji
i poprawa efektywności wykorzystania czynników produkcji, które są szczególnie istotne
wobec możliwości dalszej liberalizacji obrotów produktami rolnymi (Nosecka, 2011).
Podejmowanie decyzji produkcyjnych, czy inwestycyjnych, jest ściśle związane
z ponoszeniem kosztów i badaniem ich związków z efektami uzyskiwanymi dzięki tym
kosztom (Felczak, 2011; Skarżyńska, 2011; Figura, 2014; Hajduga, 2015) ze względu na
wymienione powody postanowiono zająć się tym tematem. Celem opracowania była
analiza porównawcza kosztów produkcji warzyw gruntowych w wybranych krajach UE.

Materiał i metody
Przedmiotem analiz były gospodarstwa prowadzące gruntową uprawę warzyw, uczestniczące w europejskim systemie FADN. Badaniami objęto pięć państw UE, które charakteryzowały się największą produkcją ogrodniczą, tj. Polskę, Włochy, Francję, Holandię
i Niemcy. Ze względu na dostępność danych analiza porównawcza obejmowała lata
2009–2013. . W pracy dokonano ogólnej charakterystyki analizowanych gospodarstw
zajmujących się uprawą warzyw gruntowych, następnie określono poziom i strukturę
kosztów ogółem, a także kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz kosztochłonność
produkcji. W produkcji roślinnej koszty bezpośrednie to: materiał siewny, nawozy
z zakupu, środki ochrony roślin, regulatory wzrostu, ubezpieczenie upraw i inne koszty
specjalistyczne. Koszty pośrednie to koszty ogólnogospodarcze (energia elektryczna,
opał, paliwo napędowe, remonty bieżące, usługi, ubezpieczenia, itp.), podatki, koszty
czynników zewnętrznych (koszt pracy najemnej, odsetki, czynsz dzierżawny) oraz
koszty amortyzacji (Goraj i Mańko, 2004).
Poszczególne rodzaje kosztów przedstawiono w przeliczeniu na gospodarstwo oraz
na 1 ha UR. Kosztochłonność produkcji określono wskaźnikiem wyznaczonym jako
iloraz kosztów ogółem do produkcji ogółem, wyrażonym w procentach. Odzwierciedla
on koszt wytworzenia jednostki produkcji. W analizach wykorzystano proste metody
statystyki opisowej, w tym określono bezwzględną i względną dynamikę zmian przy
zastosowaniu analizy regresji liniowej oraz funkcji wykładniczej.

Wyniki i dyskusja
Badane gospodarstwa z uprawą warzyw gruntowych w UE dysponowały w latach
2009–2013 przeciętną powierzchnią 15,66 ha UR (tab. 1). Zwiększała się ona w badanym okresie średniorocznie o 0,96%, choć w przypadku analizowanych krajów wzrost
miał miejsce tylko w Holandii – o 0,81%. Natomiast w pozostałych krajach zaobser-
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wowano spadek średniej powierzchni upraw, największy w Niemczech średniorocznie
o –5,15%, Francji o –3,41%, Włoszech o –1,01%. W Polsce był to spadek o –1,36% rocznie. W ujęciu bezwzględnym największy spadek wystąpił w Niemczech, gdyż rocznie
o –2,41 ha, z 49,99 do 44,53 ha. W Polsce areał UR w gospodarstwach warzywniczych
zmniejszył się z 14,90 do 14,00 ha, co oznacza coroczny spadek o –0,20 ha. Największe
gospodarstwa warzywnicze wśród badanych krajów były w Niemczech (średnio
46,40 ha UR), następnie we Francji (32,66 ha UR) i Holandii (30,04 ha UR), najmniejsze
zaś we Włoszech (14,25 ha UR) i w Polsce (16,44 ha UR).
Średnio w UE nakłady pracy w gospodarstwach warzywniczych w liczbach osób
pełnozatrudnionych zmniejszały się średniorocznie o –1,55% i wyniosły 2,33 AWU
(tab. 1). Spadek miał miejsce we wszystkich badanych krajach, z wyjątkiem Niemiec.
Największy był w Holandii (o –14,27%). We Włoszech nakłady pracy zmniejszały się rocznie o –2,33%. A we Francji i Polsce o –1,82% i –1,62%. W Niemczech rosły one o 4,95%
rocznie. Największe zasoby pracy były w gospodarstwach niemieckich, francuskich
i holenderskich oraz polskich – średnio 6,49, 3,86 oraz 3,84 i 3,08 AWU. Najmniejszymi
zasobami pracy charakteryzowały się gospodarstwa włoskie, tylko 1,72 AWU.
Wartość majątku ogółem na 1 gospodarstwo warzywnicze w UE zwiększyła się
z 232,70 tys. do 240,90 tys. euro. Średniorocznie rosła o 0,79%. Największy wzrost
wartości majątku był w Holandii i Niemczech, w ujęciu względnym o odpowiednio
8,49% i 5,23% rocznie, a w ujęciu bezwzględnym o 112,83 tys. i 36,45 tys. euro rocznie. W Polsce, jako jedynym wśród badanych krajów, wartość majątku gospodarstw
warzywniczych zmniejszyła się z 170,66 tys. do 155,69 tys. euro. Średniorocznie był
to spadek o –2,41%, czyli o –4,08 tys. euro. Największą wartością majątku, charakteryzowały się gospodarstwa holenderskie, ze średnią 1,3 mln euro, z kolei najmniejszą
gospodarstwa polskie, gdzie średnia wynosiła 178,97 tys. euro.
W latach 2009–2013 koszty ogółem na gospodarstwo ogrodnicze w UE zwiększyły
się średnio o 9,5%, z 61,07 tys. do 66,85 tys. euro. Średnioroczny wzrost wyniósł
2,24%, a w ujęciu bezwzględnym 1,43 tys. euro (tab. 2). Największy średnioroczny
wzrost o 5,82%, czyli o 18,3 tys. euro odnotowano w Niemczech, natomiast największy
spadek w Holandii o –5,35% (o –17,57 tys. euro). W Polsce również zaobserwowano
spadek wartości kosztów ogółem z 30,17 tys. euro do 27,40 tys. euro, średniorocznie
o –1,77%, czyli o –0,50 tys. euro. We Włoszech i Francji koszty ogółem w gospodarstwach warzywniczych rosły o 3,31% i 0,42% rocznie.
W przeliczeniu na 1 ha UR koszty ogółem wzrosły w UE z 4,05 tys. do 4,25 tys.
euro, tzn. o 1,29%. Największy wzrost był w Niemczech – średniorocznie o 10,97%
i 0,74 tys. euro. We Francji i Włoszech rosły co roku o odpowiednio 3,83% i 4,32%,
a w wartościach absolutnych o 0,25 tys. i 0,14 tys. euro. W Polsce odnotowano
coroczny spadek kosztów ogółem o –0,41%, czyli o –0,01 tys. euro. Spadek kosztów ogółem nastąpił też w Holandii, ale znacznie silniejszy, bo o –6,16% rocznie
(o –0,65 tys. euro). Najwyższy w badanym okresie poziom kosztów ogółem na gospodarstwo odnotowano również w Holandii, średnio 316,19 tys. euro, w przeliczeniu
na 1 ha UR – 10,51 tys. euro. Kolejnymi krajami o wysokim poziomie kosztów na
gospodarstwo i na 1 ha UR były Niemcy (311,81 tys. i 6,81 tys. euro) oraz Francja
(204,86 tys. i 6,30 tys. Euro). Niższy poziom kosztów, szczególnie na 1 ha UR, cechował Włochy (47,70 tys. i 3,55 tys. euro) i Polskę (31,91 tys. i 1,95 tys. euro).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN
Source: Author’s study based on FADN data
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Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw warzywniczych w wybranych krajach UE w latach 2009–2013 (na gospodarstwo)
Table 1. Characteristics of open ground vegetables crops in selected EU countries in 20092013 (per farm)
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Table 2. Total costs in open ground vegetables crops in selected EU countries in 2009–2013
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Koszty bezpośrednie, zarówno w przeliczeniu na gospodarstwo, jak i na 1 ha UR
najsilniej rosły w Niemczech – średniorocznie o 5,46% i 10,60%, a w wartościach
bezwzględnych o 4,57 tys. i 0,20 tys. euro (tab. 3). Na drugim miejscu były Włochy,
gdzie coroczny wzrost kosztów bezpośrednich na gospodarstwo i na 1 ha UR wynosił
5,30% i 6,31%, a następnie Francja ze wzrostem rocznym o odpowiednio 0,89% i 4,31%.
W Polsce zaobserwowano coroczny spadek kosztów bezpośrednich na gospodarstwo
o –3,54% (–0,38 tys. euro) oraz o –2,18% (–0,02 tys. euro) na 1 ha UR. Spadek kosztów bezpośrednich miał miejsce również w Holandii i wynosił średniorocznie –2,35%
(–2,78 tys. euro) na gospodarstwo i -3,16% (–0,10 tys. euro) na 1 ha UR. Najniższe
koszty bezpośrednie na gospodarstwo i na 1 ha UR były w Polsce (odpowiednio
11,78 tys. i 0,72 tys. euro) i Włoszech (17,22 tys. i 1,21 tys. euro), najwyższe w Holandii
(98,08 tys. i 3,25 tys. euro) i Niemczech (89,14 tys. i 1,95 tys. euro).
W kosztach bezpośrednich największy udział, gdyż 41,3% dla całej UE, miały
koszty nasion. Wyższe były one w Holandii (średnio 53,6%) i Niemczech (44,3%),
a zdecydowanie niższe w Polsce (28,7%). Wzrost kosztów nasion w latach 2009–2013
odnotowano we wszystkich krajach, a w przeliczeniu na gospodarstwo wyższy był
w Niemczech, Polsce i Włoszech (średniorocznie o 6,70%, 5,80% i 4,22%), a niższy we
Francji i Holandii (o 1,39% i 1,37%). W przeliczeniu na 1 ha UR koszty najszybciej
rosły w Niemczech (o 11,84% rocznie), a nieco wolniej w Polsce, Włoszech i Francji
(o 7,15%, 5,23% i 4,81%), przy czym w wartościach absolutnych było to w Niemczech
0,10 tys. euro, w Polsce, Włoszech i Francji 0,01–0,03 tys. euro. Z kolei w Holandii
coroczny wzrost wynosił tylko 0,56%. Jeśli chodzi o absolutny poziom kosztów nasion,
to najniższy w przeliczeniu na 1 ha UR był w Polsce, średnio 0,20 tys. Euro, a najwyższy
w Holandii – 1,74 tys. euro.
Koszty nawozów mineralnych w UE stanowiły 22,2% kosztów bezpośrednich,
a ich niższy udział zaobserwowano tylko w Holandii (średnio 10,4%) i Niemczech
(16,4%). W Polsce koszty te wynosiły 34,12%. W przeliczeniu na gospodarstwo koszty
nawozów rosły w Niemczech i Włoszech (rocznie o 5,47% i 5,10%) oraz w Polsce
(o 3,47%). W Holandii i Francji zaobserwowano spadek kosztów nawozów, odpowiednio o –2,75 i –2,45% rocznie. Ale w przeliczeniu na 1 ha koszty te w Holandii
malały (–3,56% i –0,01tys. euro), natomiast we Francji rosły o 0,96%. Z kolei w Polsce
rosły one rocznie o 4,83% z 0,22 tys. do 0,27 tys. euro. euro. Najsilniej koszty te rosły
w Niemczech (o 10,61%, czyli o 0,03 tys. euro) rocznie oraz Włoszech (o 6,11%, czyli
o 0,02 tys. euro). Najwyższy poziom kosztów nawozów na gospodarstwo i na 1 ha
odnotowano w Niemczech i Francji (14,43 tys. euro i 0,32 tys. euro oraz 13,92 tys.
euro i 0,43 tys. euro), następnie w Holandii (średnio 10,07 tys. euro i 0,34 tys. euro).
Wyraźnie niższe były one we Włoszech (4,36 tys. i 0,31 tys. euro), a najniższe w Polsce
(4,01 tys. i 0,24 tys. euro).
Koszty środków ochrony roślin w UE stanowiły 18,27% kosztów bezpośrednich.
Wzrost kosztów środków ochrony roślin w przeliczeniu na gospodarstwo miał miejsce tylko we Włoszech i Niemczech – w ujęciu względnym o 6,38% i 5,15% rocznie, zaś bezwzględnym 0,24 tys. i 0,62 tys. euro. W pozostałych badanych krajach
obniżały się – we Francji o –2,93%, Polsce o –2,77%, Holandii o –2,05%. W przeliczeniu na 1 ha UR spadek kosztów ochrony roślin notowano w Holandii i Polsce
(o –2,86% i –1,41% rocznie), natomiast wzrost w Niemczech i Włoszech (rocznie
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Tabela 3. Koszty bezpośrednie w gospodarstwach warzywniczych wybranych krajów UE w latach 2009–2013
Table 3. Direct costs in open ground vegetables crops in selected EU countries in 2009–2013

0,00

0,03

0,01

0,10

0,00

0,03

0,02

0,08

–0,02

0,20

–0,10

0,07

0,67

5,23

7,15

11,84

0,56

4,81

1,48

6,31

–2,18

10,60

–3,16

4,31

%

średnioroczna
zmiana
the average
annual change

Koszty uprawy warzyw gruntowych w Polsce i wybranych krajach UE
69

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2017

10,68

12,37

3,26

4,29

4,44

10,91

9,47

10,52

1,98

3,49

3,52

Holandia / NL

Niemcy / DE

Polska / PL

Włochy / IT

UE / EU

Francja / FR

Holandia / NL

Niemcy / DE

Polska / PL

Włochy / IT

UE / EU
3,83

3,31

2,30

11,14

9,44

9,15

4,50

4,10

4,75

14,62

8,32

13,09

2011

4,01

4,35

1,76

13,63

10,19

9,78

5,13

5,08

3,73

16,07

9,98

14,17

3,80

3,63

2,20

11,68

10,78

9,91

4,63

4,36

4,01

14,43

10,07

13,92

0,09

0,24

–0,05

0,62

–0,28

–0,30

0,16

0,23

0,13

0,77

–0,29

–0,37

2,48

6,38

–2,77

5,15

–2,05

–2,93

3,35

5,10

3,47

5,47

–2,75

–2,45

średnioroczna
zmiana
the average
annual change

tys. euro / thous. EUR

2013

średnia
2009–2013
the average
2009–2013

0,23

0,24

0,13

0,21

0,35

0,33

0,29

0,29

0,22

0,25

0,40

0,48

%

2009

0,24

0,24

0,12

0,26

0,33

0,26

0,29

0,29

0,25

0,33

0,29

0,37

2011

0,26

0,30

0,13

0,31

0,34

0,33

0,33

0,35

0,27

0,36

0,33

0,47

0,24

0,25

0,13

0,25

0,36

0,30

0,30

0,31

0,24

0,32

0,34

0,43

tys. euro / thous. EUR

średnia
2009–2013
the average
2009–2013

na 1 ha / per 1 ha

2013

Koszty bezpośrednie / Direct costs
na gospodarstwo / per farm

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN
Source: Author’s study based on FADN data
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o 10,29% i 7,39%) oraz Francji (tylko o 0,48%). Najwyższy ich poziom w przeliczeniu
na gospodarstwo był w Niemczech, Holandii i Francji (średnio 11,68 tys., 10,78 tys.
i 9,91 tys. euro), natomiast na 1 ha UR w Holandii, Francji i Niemczech (0,36 tys.,
0,30 tys. i po 0,25 tys. euro). W Polsce koszty środków ochrony roślin w przeliczeniu
zarówno na gospodarstwo, jak i na 1 ha UR były na relatywnie bardzo niskim poziomie (2,20 tys. i 0,13 tys. euro).
Koszty ogółem w gospodarstwach warzywniczych cechuje wysoki udział kosztów
pośrednich. Wyższy był we Francji (73,83%), Niemczech (71,42%) i Holandii (69,98%),
a niższy w Polsce (63,13%) i we Włoszech (63,97%).
Wzrost kosztów pośrednich odnotowano w gospodarstwach trzech krajów.
Najsilniejszy był w Niemczech (o 5,90% rocznie) i znacznie wolniejszy we Włoszech
(o 2,17%) oraz Francji (o 0,25%). Z kolei spadek odnotowano w Holandii (o –6,66%
rocznie) i mniejszy w Polsce (o –0,74%) (tab. 4). W przeliczeniu na 1 ha UR spadek
kosztów pośrednich miał miejsce jedynie w Holandii (o –7,48% rocznie). Najsilniej
rosły również w Niemczech (o 11,05% rocznie), wolniej we Francji i Włoszech (o 3,67%
i 3,18%) i najwolniej w Polsce (o 0,62%). Generalnie najwyższy poziom kosztów pośrednich na gospodarstwo notowano w Niemczech (średnio 222,67 tys. euro), Holandii
(218,11 tys. euro) i Francji (151,24 tys. euro), zaś najniższy w Polsce (20,14 tys. euro).
W przeliczeniu na 1 ha UR najwyższy poziom kosztów pośrednich zaobserwowano
Holandii (7,26 tys. euro), Niemczech (4,86 tys. euro) i Francji (4,65 tys. euro), najmniejszy również w Polsce (tylko 1,23 tys. euro).
W kosztach pośrednich największy udział miał koszt pracy najemnej. Wynosił
on w latach 2009–2013 średnio w UE 33,4% i wśród badanych krajów najwyższy był
w Niemczech (średnio 37%), a najniższy w Polsce (średnio 24,2%). Koszty pracy najemnej w badanym okresie w przeliczeniu na gospodarstwo i na 1 ha UR najwyższe były
w Niemczech (odpowiednio 82,63 tys. i 1,81 tys. euro), Holandii (59,91 tys. i 1,99 tys.
euro) i Francji (46,64 tys. i 1,44 tys. euro), a najniższe w Polsce (4,89 tys. i 0,30 tys. euro).
W Niemczech i we Francji koszty te rosły w badanym okresie, zarówno w ujęciu na gospodarstwo, jak i na 1 ha. W Niemczech o odpowiednio 7,66% i 12,81% rocznie, we Francji
o 0,82% i 4,24%. W pozostałych krajach malały z podobną dynamiką w przeliczeniu na
gospodarstwo i na 1 ha UR. Największy spadek zaobserwowano w Holandii (odpowiednio o –15,77% i –16,58%), a wyraźnie wolniejszy we Włoszech (o –4,33% i –3,32%) oraz
Polsce (o –3,68% i –2,32%).
Powyższe zmiany są przede wszystkim efektem przekształceń w nakładach pracy,
gdyż we wszystkich badanych krajach notowano wzrost kosztu 1 godziny pracy
(ryc. 1). Największy był w Polsce (o 3,94%), następnie w Holandii (o 3,42%) i Włoszech
(o 1,25%), a wolniejszy w Niemczech (o 0,41%) i Francji (o 0,14%). Jednocześnie można
zauważyć znaczące różnice w poziomie płacy godzinowej między krajami. Największą
notowano w Holandii (średnio dla wielolecia 12,8 euro/h) oraz Francji (12,6 euro/h),
a najmniejszą w Polsce (1,8 euro/h).
Udział amortyzacji w kosztach pośrednich w całej UE w latach 2009–2013 wynosił
średnio 17,6%. Wśród badanych krajów udział ten najwyższy był w Polsce i Włoszech
(średnio 30,5% i 21,2%), a najmniejszy w Niemczech (średnio 15%). Wzrost kosztów amortyzacji na gospodarstwo notowano w Niemczech i Włoszech (odpowiednio
o 1,67% i 0,50%), zaś spadek w Holandii, Francji i Polsce (o –2,71%, –2,09% i –1,94%).
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Tabela 4. Koszty pośrednie w gospodarstwach warzywniczych wybranych krajów UE w latach 2009–2013
Table 4. Indirect costs in open ground vegetables crops in selected EU countries in 2009–2013
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Wynagrodzenia
Remunerations
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN
Source: Author’s study based on FADN data
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Ryc. 1. Koszt godziny pracy najemnej w wybranych krajach UE w latach 2009–2013 (euro/h)
Fig. 1. The cost of one hour of hired labor in selected EU countries in 2009–2013 (euro/h)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN
Source: own study based on FADN data

Natomiast na 1 ha UR koszty amortyzacji w Holandii i Polsce malały (o –3,53%
i –0,58%), we Francji oraz Niemczech i Włoszech rosły (o 1,33%, 6,82% i 1,51%).
Największymi kosztami amortyzacji na gospodarstwo i 1 ha UR charakteryzują się
gospodarstwa w Holandii (35,30 tys. i 1,18 tys. euro), Niemczech (33,16 tys. i 0,72 tys.
euro) i Francji (28,31 tys. i 0,87 tys. euro). W Polsce wynosiły w ostatnim podokresie
odpowiednio 6,13 tys. i 0,38 tys. euro.
Produkcja warzyw gruntowych we wszystkich badanych krajach była w analizowanym okresie produkcją opłacalną. W każdym roku koszty wytwarzania były niższe niż
wartość produkcji, co pokazuje wskaźnik kosztochłonności niższy niż 100% (ryc. 2).
Wysoką kosztochłonnością cechują się gospodarstwa holenderskie (średnio 74,8%),

Ryc. 2. Kosztochłonność produkcji w wybranych krajach UE w latach 2009–2013 (%)
Fig. 2. Production costs effectiveness in horticulture farms in selected EU countries in
2009–2013 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN
Source: own study based on FADN data
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francuskie (72,1%) oraz niemieckie (71,8%), niższą zaś polskie (58 %) i włoskie (50,4%).
Równocześnie we Włoszech odnotowano wyraźny wzrost kosztochłonności produkcji
warzywniczej (z 56,11% w 2009 r. do 66,07 % w 2013 r), a w Holandii wyraźny spadek
(z 94,62% do 87,29%). W Polsce, podobnie jak w Niemczech, po wzroście kosztochłonności do 2011 r., ostatnie dwa lata cechuje jej spadek.

Wnioski
Z badań wynika, że najwyższe koszty w produkcji warzyw gruntowych, niezależnie
od czynnika produkcji, ponoszone są w Holandii, ale wykazują tendencję malejącą.
Na drugim miejscu pod względem poziomu kosztów z tendencją rosnącą są Niemcy,
a następnie Francja. W tych trzech krajach wysoka jest także kosztochłonność produkcji, ale w całym okresie produkcja warzywnicza była produkcją opłacalną. Polska jest
na korzystnej pozycji konkurencyjnej pod względem kosztów, które w przeliczeniu na
1 ha są kilkukrotnie niższe niż w tych 3 krajach i dodatkowo nieznacznie obniżały
się w badanym okresie. Również najniższa jest kosztochłonność produkcji polskich
gospodarstw warzywniczych.
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Potencjalne i rzeczywiste funkcje cennych przyrodniczo
terenów w obrębie dużego miasta – przykład Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego
Potential and virtual functions of valuable natural sites
within a large city – example of Dębnicko-Tyniecki
meadow area
Kamila Musiał
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Technologii,
Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej
Streszczenie. System przyrodniczy miasta tworzą tereny spełniające różne funkcje w jego
przestrzeni. Część z nich charakteryzuje się szczególnie cennymi walorami środowiska
przyrodniczego, przez co objęta jest prawną ochroną. Takie cenne przyrodniczo obszary
mogą być rozpatrywane wielorako. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia
oraz waloryzacji obszarów cennych przyrodniczo w obrębie dużego miasta, odnośnie ich
potencjalnych i rzeczywistych funkcji. Za przykład posłużył Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy, który jest chronionym obszarem w ramach europejskiej sieci Natura 2000, mieszczącym się w obrębie Krakowa. Na funkcje tego terenu składają się różne świadczenia
o charakterze ekologicznym, ekonomicznym oraz społeczno-kulturowym. Można założyć,
że najważniejsze wśród nich są funkcje ekologiczne, zwłaszcza dotyczące zachowania bioróżnorodności i ochrony specyficznego dla danych enklaw przyrodniczych krajobrazu
kulturowego. Ponadto w kształtowaniu przestrzeni miasta oraz najbliższego jego otoczenia nadal istotną, choć wydaje się zmniejszającą, rolę odgrywa rolnictwo, a stąd rolnicze
i ogrodnicze zagospodarowanie ziemi.
Słowa kluczowe: NATURA 2000, tereny cenne przyrodniczo, Kraków
Abstract. Natural environment of a city is made up of areas which fulfill various functions in its space. Some of them are characterized by particularly valuable natural sites,
hence are protected in the territory of Poland. Such valuable natural areas can be considered in many ways. The aim of the study was to define the concept and valorisation
of areas of outstanding natural values, within a large city, regarding their potential and
actual functions. As example was taken the Dębnicko-Tyniecki meadow area, protected
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within the European Natura 2000 network, located in Krakow. Its functions include ecological, economic and socio-cultural benefits for the inhabitants of the city. It may be
assumed that the most important in this aspect are ecological functions, in particular
those concerning the biodiversity conservation and protection of the cultural landscape.
Moreover, the agricultural and horticultural land development is still important for shaping the city’s space and its surrounding areas.
Keywords: NATURA 2000, functions of valuable natural sites, Krakow

Wstęp
Obszar Krakowa charakteryzuje się bogatą konfiguracją terenu, a poszczególne strefy
z zielenią miejską lub rolniczą stanowią często punkty widokowe, kształtując jednocześnie jego sylwetę. System przyrodniczy miasta tworzą tereny spełniające różne
funkcje w jego przestrzeni.Część z nich charakteryzuje się szczególnie dużymi walorami środowiska przyrodniczego, przez co objęta jest prawną ochroną. Różne są kryteria waloryzacji terenów cennych przyrodniczo, zalicza się do nich m.in. piękno krajobrazu, specyficzne użytkowanie gruntów, mikroklimat oraz zasoby przyrody ożywionej
i nieożywionej. Najczęściej przyjmuje się, że są to obszary cechujące się znaczącymi
wartościami naturalnymi, zarówno abiotycznymi, jak i biotycznymi, wrażliwymi na
przekształcenia lub nimi zagrożone. W powszechnym rozumieniu tereny cenne przyrodniczo traktuje się często jako synonim obszarów chronionych. Jest to związane
z tym, że najlepszym sposobem zachowania wartościowych przyrodniczo terenów jest
nadanie im statusu ochronnego. Głównym celem wyznaczania obszarów przyrodniczo cennych jest ochrona istniejących zasobów przyrody. Determinuje ona podejmowanie działalności rolniczej oraz innej aktywności gospodarczej, a także wpływa na
wybory dokonywane przez samorządy i mieszkańców tych obszarów (Zielińska, 2008;
Nowacka-Rejzner, 2011; Lipińska, 2013).
Obszary cenne przyrodniczo mogą być rozpatrywane wielorako. Poprzez pojęcie
funkcji danego obszaru czy przestrzeni produkcyjnej zajętej pod rolnictwo, infrastrukturę, mieszkalnictwo, rekreację, rozumie się każdorazowo mniejszą lub większą wiązkę
świadczeń lub korzyści o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym. Świadczenia te
mogą mieć charakter indywidualny, gdy np. opisuje się ogródki przydomowe. Suma tych
ogródków świadczy usługi dla społeczności lokalnej w zakresie upiększania, rekreacji
i ochrony klimatu danej miejscowości, jak również mikroregionu. Kolejno stopniując
znaczenie mniejszych lub większych, wyspecjalizowanych, dzikich, półnaturalnych
lub ukształtowanych sztucznie obszarów dochodzi się do zagadnienia ich wkładu,
a zatem znaczenia dla regionu, kraju, kontynentu czy całego globu. Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880), wyróżnia kilka form ochrony przyrody
żywej i nieożywionej oraz krajobrazu, z czego na terenie Krakowa reprezentowane są
m.in.: 3 parki krajobrazowe, 5 rezerwatów przyrody oraz 3 obszary oficjalnie uznane
przez Komisję Europejską za tereny mające istotne znaczenie dla Wspólnoty (http://
krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody).Do obszarów Natura 2000 zaliczane są:
Łąki Nowohuckie (PLH120069), Skawiński obszar łąkowy (PLH120079) oraz DębnickoTyniecki obszar łąkowy (PLH120065). Ten ostatni jest największy pod względem
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areału, jaki budują m.in. różne zbiorowiska łąkowe na terenie Krakowa irozpościera
się na obszarze Kostrza, Skotników i Sidziny, które wchodzą w skład Dzielnicy VIII
o nazwie Dębniki.
Celem pracy była analiza potencjalnych i rzeczywistych funkcji cennych przyrodniczo terenów na obszarze Krakowa. Funkcje te konfrontowano z realiami przestrzeni przyrodniczej miasta, jak i najbliższych terenów otaczających, na przykładzie
Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego.

Materiał i metody
W opracowaniu o charakterze przeglądowym podjęto próbę zdefiniowania pojęcia oraz
waloryzacji obszarów cennych przyrodniczo w obrębie dużego miasta, na podstawie
pełnionych przez nie funkcji,na przykładzie wybranego obszaru specjalnej ochrony
siedlisk, w ramach sieci Natura 2000. Kwestia ta wydaje się istotna, ponieważ wśród
mieszkańców terenów chronionych, jak również władz samorządowych, program
Natura 2000często nadal spotyka się z brakiem akceptacji, a nierzadko także zrozumienia. Niezadowolenie budzą nie tylko same jego założenia, lecz także obawa, że
wprowadzenie programu zdecydowanie ograniczy możliwość działalności gospodarczej na poziomie gminy czy subregionu (Cent, Grodzińska-Jurczak, Nowak, 2010).
Jednak tego typu tereny chronione, np. na obszarze Krakowa, pełnią szereg funkcji,
w postaci różnych świadczeń dla mieszkańców miasta, które można pogrupować ogólnie jako: ekologiczne, ekonomiczne oraz tzw. społeczno-kulturowe. Do zilustrowania
założeń, warunkujących wyznaczanie terenów chronionych w mieście, jak również ich
funkcji posłużono się przykładem Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego, który jest
zlokalizowany w południowo-zachodniej części Krakowa i jest zarazem największym
obszarem Natura 2000 w granicach miasta (http://krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody). Na przykładzie tego terenu starano się wyodrębnić jego funkcje mające
wymiar rzeczywisty, a więc realnie istniejący, jak i te o charakterze potencjalnym. Ten
drugi rodzaj zakłada, że przy wdrożeniu pewnych koncepcji czy wytycznych, uzyska się
nowe możliwości wykorzystania takiego obszaru dla potrzeb mieszkańców miasta lub
poszerzy te już istniejące.

Funkcje miejskich terenów cennych przyrodniczo
Obecnie coraz częściej stawiane są pytania odnośnie tego, czy i ewentualnie jakie
korzyści z istnienia cennych przyrodniczo obszarów może mieć miasto. Analizując
ten problem, wyróżnia się rozmaite funkcje terenów o dużych walorach przyrodniczych w obrębie aglomeracji miejskich, na które ogólnie składają się świadczenia
o charakterze ekologicznym, społeczno-kulturowym oraz ekonomicznym (ryc. 1). Do
funkcji ekologicznych zalicza się zachowanie bioróżnorodności na wysokim poziomie,
poprzez utrzymanie różnorodności gatunków roślin i dziko żyjących zwierząt. Może
być to uzyskane m.in. poprzez zapobieganie zakrzaczeniu terenu oraz zmniejszanie
zagrożeń pożarowych, dzięki przeprowadzeniu w zbiorowiskach łąkowych niezbędnych
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zabiegów pratotechnicznych, które zapobiegają akumulacji suchych traw i różnych
gatunków dwuliściennych. Istotne jest także podtrzymanie funkcji hydrologicznych
takich obszarów, gdzie istotną rolę pełnią właśnie użytki zielone. Dzieje się tak, ponieważ ich występowanie wiąże się z obecnością rzek i innych cieków wodnych, przez
co odgrywają ważną rolę w zakresie retencji wód opadowych oraz ochrony klimatu.
Za utrzymanie powyższych funkcji na właściwym poziomie odpowiada tzw. polityka
przestrzenna, która odnosi się do kształtowania systemu przyrodniczego i ochrony
wartości przyrodniczych, przez co ma na celu także kształtowanie krajobrazu kulturowego danego obszaru, który był tam utrwalony od wieków i świadczy o tożsamości
lokalnej. Pod warunkiem zachowania wyżej wymienionych przesłanek, szeroko ujmowana ekologia może pełnić realną, a zatem rzeczywistą funkcję w takich cennych przyrodniczo terenach miejskich.

Ryc. 1. Funkcje cennych przyrodniczo terenów położonych w obrębie dużego miasta
Fig. 1. Functions of valuable natural sites located within a large city
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Istotna wydaje się także społeczno-kulturowa rola miejskich terenów zielonych
o podwyższonych walorach przyrodniczych, w zakresie której oferowane mogą być
wielorakie świadczenia. Według tej koncepcji, do nadrzędnych celów zalicza się stworzenie takich warunków gospodarowania środowiskiem naturalnym, które spełnią
wymogi jego ochrony i zrównoważonego rozwoju, a także zapewnią wyższą jakość
życia mieszkańców i zwiększą jego atrakcyjność krajobrazową, przy zachowaniu
w miarę niezmienionego środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Może
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być to realizowane poprzez umożliwianie „mieszczuchom” kontaktu z przyrodą, co
służy jej bliższemu poznawaniu, zrozumieniu i poszanowaniu. Dzięki prowadzeniu
np. różnych akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, może być to także
podtrzymanie lub poprawa umiejętności rozpoznawania przedstawicieli lokalnej
fauny i flory, co służy uwrażliwianiu na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony. Zatem
w zakresie tej funkcji potencjalna rola terenów o wysokich walorach przyrodniczych
sprowadza się m.in. do ubogacania życia osobistego mieszkańców i jego humanizacji, poprzez czerpanie różnego rodzaju inspiracji, w tym także dla ludzi związanych
z kulturą i sztuką.
W zakres tzw. funkcji ekonomicznej wpisane jest zwiększenie dostępności do
terenów rekreacyjnych, także tych o potencjale do wykorzystania dla celów turystycznych. Może być to uzyskane przez właściwe realizowanie celów ekologicznych
na terenach przyrodniczo atrakcyjnych, jak również przez rekultywację obszarów
zdegradowanych, ale posiadających duży potencjał przyrodniczy, a następnie włączenie ich w strukturę miasta poprzez odpowiednie zagospodarowanie. Cenne przyrodniczo tereny położone w miastach lub wokół nich mogą ponadto stanowić istotne
ogniwo w zakresie zachowania ekstensywnych systemów produkcji rolnej. Posiadają
one też duży potencjał względem tzw. rezerwowej powierzchni dla ewentualnego
wspierania potrzeb żywieniowych miasta. Stanowi to istotną składową w zakresie
kształtowania otwartych, ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych i turystycznych,
które korzystnie wpływają na strukturę zagospodarowania przestrzeni miasta oraz
jego pozytywny wizerunek. Obejmuje to także w mniejszym lub większym stopniu
tzw. miejską agrokulturę (Sroka i Musiał, 2016), składającą się z miejskich oraz
podmiejskich rolnictwa i ogrodnictwa. Tworzy je zbiór różnorodnie zorganizowanych podmiotów rolniczych i mikrogospodarstw, które można ujmować podmiotowo
lub w sposób spersonalizowany, mając na względzie następujące kwestie: kto w nich
gospodaruje, czyją własność stanowią, jakiego typu produkcję prowadzą oraz kto jest
potencjalnym konsumentem produkowanej żywności. Można je także rozpatrywać
przedmiotowo, poszukując odpowiedzi na pytania: jakie zajmują tereny, jak są usytuowane chociażby w stosunku do centralnych części miasta czy elementów infrastruktury komunikacyjnej. Istotna jest tu także ocena mieszcząca się w kategorii produkcyjnej i ekonomicznej, a więc: jaką produkcję prowadzi się na tych terenach, czy tylko
roślinną, jaka jest ewentualnie jej struktura, czy także utrzymywane są zwierzęta
gospodarskie, a jeśli tak, to jakie gatunki i rasy. Ważne są także znajomość i ocena
intensywności gospodarowania i produkcji, chociażby z punktu widzenia poziomu
nakładów środków produkcji pochodzenia przemysłowego, a także i efekty, a zatem
efektywność produkcyjna i ekonomiczna. Miejska agrokultura, pełniąc liczne funkcje
środowiskowe, przyczynia się również do zwiększania różnorodności biologicznej,
poprawy mikroklimatu, a także przeciwdziała degradacji gleb oraz wód, wpisując
się tym samym także do szeroko ujmowanych funkcji ekologicznych. Zlokalizowane
na obrzeżach miast tereny rolnicze stanowią bardzo istotne komponenty sieci
przyrodniczej, głównie zielonych pierścieni i korytarzy ekologicznych. Utrzymanie
i restytucja ekstensywnie użytkowanych gruntów rolnych w obrębie zielonych stref,
stanowiących elementy wyłączone spod dalszej zabudowy, może odgrywać ważną
rolę kompozycyjno-strukturotwórczą miasta. Korytarze ekologiczne umożliwiają
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natomiast przemieszczanie wielu gatunków roślin i zwierząt, przez co mają ogromne
znaczenie dla funkcjonowania całych ekosystemów, w tym w obrębie terenów silnie
zurbanizowanych (Degórska, 2013; Sroka, 2014).Na miejską i podmiejską agrokulturę
składają się też różne formy gospodarowania ogrodniczego, często niekomercyjnego,
mającego charakter hobbystyczny. Ta sfera może spełniać potencjalnie ważne funkcje
dla terenów cennych przyrodniczo lub obszarów je otaczających, ponieważ szerokie
są możliwości ich wykorzystania, a zależą one w dużej mierze od zainteresowania tą
kwestią mieszkańców miasta.
Wśród rodzajów terenów zielonych, które zazwyczaj stanowią tzw. obszary postrolnicze wyodrębnione na terenach zurbanizowanych, według Sroki i Musiała (2016)
wyróżnia się kilka form:
– ogrody przydomowe o różnych rozmiarach i sposobach zagospodarowania, w tym
z zadrzewieniami i krzewami, w głównej mierze pokryte jednak roślinnością trawiastą lub mieszaną, wysoce zróżnicowaną pod względem gatunkowym;
– niewielkie sady i warzywniki utrzymywane na działkach przyzagrodowych, przydomowych, ale także na balkonach oraz dachach, zwłaszcza tych należących do
nowoczesnych domów i osiedli, tzw. apartamentowców; są to również specjalnie
przygotowane zielone ściany, porośnięte różnymi gatunkami roślin ozdobnych;
– ogrody lub ogródki działkowe, zajmujące większe powierzchnie i mogące stanowić
w niezbyt odległym czasie cenne tereny zajęte pod deficytową produkcję ogrodniczą, a w mniejszym stopniu pod hobbystyczną uprawę różnych roślin, zwłaszcza
ozdobnych, stanowiące swoiste enklawy różnorodności florystycznej, gdzie uprawom ogrodniczym towarzyszą: różne gatunki roślin ozdobnych, dziko rosnących
i ziół.
W wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej popularne są nowe formy zagospodarowania terenów zielonych miast i przedmieść, co w ostatnich latach przenika
także do Polski. Należą do nich różnorodne ogrody: edukacyjne, terapeutyczne, otwarte
ogrody społeczne czy specjalne kolekcjonerskie. Pojawia się tu także tzw. partyzantka
ogrodnicza, polegająca na zwykle krótkookresowym zagospodarowaniu na cele ogrodnicze terenów o niepielęgnowanej regularnie zieleni oraz na porzuconych przez rolników polach uprawnych. Te różnorodne formy ogrodniczego zagospodarowania terenu
stanowią przykład różnych form świadczeń, jakie otwarte przestrzenie zieleni i miejskiej agrokultury mogą nieść, zwłaszcza dla społeczności miejscowej.
Poza ogrodniczymi formami zagospodarowania ziemi na obszarze przedmieść oraz
dużych aglomeracji miejskich nadal relatywnie istotną powierzchnię stanowią użytki
typowo rolnicze. Ich udział w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynosi aż 60%
(Sroka i Musiał, 2016). Obok wskazanych już hobbystycznych działek ogrodniczych,
tworzą je także gospodarstwa rolne. Bardzo duża jest ich różnorodność, zarówno
pod względem sposobów zorganizowania, jak i funkcji, jakie pełnią, przez co mogą
być zorientowane zarówno rynkowo, produkcyjnie lub usługowo na miasta, jak i do
wewnątrz, na rodziny rolników. Są to typowe wiejskie gospodarstwa lub nowoczesne podmioty rolne zarządzane profesjonalnie. Jednak w wyniku rozszerzającej się
strefy zwartej zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej ich byt może być zagrożony.
Poczucie niepewności ekonomicznej nie sprzyja ich rozwojowi, a zatem i trwałości, co
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wpływa także na zagrożenie dla podtrzymania w przyszłości ich funkcji ekologicznych,
jak również społeczno-kulturowych. Tak więc uwidacznia się coraz większy rozdźwięk
pomiędzy potencjalnymi funkcjami terenów rolniczych i postrolniczych, obecnie
wchodzących w skład różnych typów obszarów chronionych w obrębie miast, a ich
funkcjami rzeczywistymi. Porzucanie pierwotnego użytkowania zmniejsza bioróżnorodność, a skrajna ekstensyfikacja produkcji sprawia, że gubią one kultywowane od lat
funkcje rodzinno-produkcyjne.

Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy jako przykład terenu
cennego przyrodniczo w obrębie Krakowa
Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na terenie Krakowa prowadzona jest
w dużej mierze na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy to największy tego typu teren w obrębie miasta, którego
powierzchnia wynosi 283 ha (Biuletyn Informacji Publicznej, 2011). Znajduje się on
na styku trzech jednostek geomorfologicznych: Pradoliny Wisły, izolowanych zrębów
Bramy Krakowskiej oraz Wysoczyzny Krakowskiej (Kondracki, 2009; Tarnawski, 2011).
Takie położenie sprawia, że jest to teren o bardzo zróżnicowanej rzeźbie i zmiennych
warunkach siedliskowych. Występują tutaj zrębowe wyniesienia znad holoceńskiej
terasy rzecznej, sięgającej w Kostrzu 259 m n.p.m. Tereny te związane są także z plejstoceńskimi utworami rzeczno-lodowcowymi (Kasperczyk i in., 2008). Gleby analizowanego terenu, towarzyszące dolinie Wisły, są na ogół podmokłe (hydrogeniczne),
co oznacza, że ich właściwości, jak również morfologia profilu, kształtowane są
przez nadmiar wody. Zalicza się do nich gleby organiczne, torfowe i murszowe (Skiba
i in., 2013).Poziom wody gruntowej występuje tu na głębokości około pół metra lub
niewiele głębiej.
Przedmiot ochrony stanowią różne typy siedlisk wymienione w Załączniku
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami należącymi do związków Nympheion oraz Potamion, murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea, zmienno-wilgotne łąki trzęślicowe ze związku
Molinioncaerulae oraz niżowe i górskie łąki świeże, użytkowane ekstensywnie, wchodzące w skład związku Arrhenatherionelatioris. Występują tu też górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o charakterze młak i turzycowisk(Biuletyn Informacji Publicznej,
2011). Na omawianym terenie chronione są ponadto ginące populacje rzadkich
gatunków motyli z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), a także dwa gatunki
roślin, wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, tj. lipiennik Loesela
(Liparisloeselii), bylina należąca do rodziny storczykowatych (Orchidaceae) oraz starodub łąkowy (Angelica palustris),który jest rzadkim przedstawicielem rodziny selerowatych (Apiaceae) (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, 2014, poz. 1409). W obrębie
tego terenu wyróżnia się też inne formy ochrony przyrody: rezerwat „Skołczanka”,
chroniący rzadki gatunek motyla Minois dryas, a także użytek ekologiczny „Uroczysko
Kowadza”, z chronionymi zbiorowiskami muraw kserotermicznych. Obszar ten wchodzi również w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, który jest częścią
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
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Bliskość Wisły sprawiła, że naturalnie rozwijają się tu rozległe kompleksy łąkowe,
rozpościerające się na znacznych powierzchniach w otoczeniu porośniętych lasami
wapiennych wzgórz. Szczególnie interesujące wydają się zwłaszcza zmienno-wilgotne
łąki trzęślicowe ze związku Molinion caerulae, które zajmują powierzchnię około 45 ha
i charakteryzują się bardzo dużym bogactwem gatunkowym roślin. Wykształcają się
one na glebach organogenicznych i mineralnych, słabo kwaśnych do zasadowych,
z wyraźnym oglejeniem (Kącki i Załuski, 2004). Takie zbiorowiska łąkowe od wieków
mogły się rozwijać na tym obszarze, dzięki występowaniu specyficznych uwarunkowań hydrologicznych, wynikających ze zmiennego poziomu wód gruntowych. Na
wiosnę łąki są silnie podtopione, w lecie poziom wody gruntowej spada zwykle do
ponad metra, a następnie jesienią często są one ponownie zalewane – stąd też wynika
potrzeba ich koszenia raz w roku późnym latem. Ze względu na swoje małe wartości
gospodarcze siano tradycyjnie przeznaczano na ściółkę. Do niedawna były to obszary
typowo rolnicze, użytkowane kośnie i pastwiskowo, jednak obecnie z powodu braku
zwierząt gospodarskich w ich bezpośrednim sąsiedztwie ich użytkowanie w dużej
mierze zostało zarzucone. Łąki z Molinion są cenne pod kątem przyrodniczym ze
względu na występowanie chronionych gatunków bezkręgowców i roślin. Ich cechą
charakterystyczną jest duża liczba bylin, natomiast niewielka traw, gdzie gatunkiem dominującym jest trzęślica modra (Molinia caerulea), oryginalna trawa o małej
wartości paszowej. W ujęciu fitosocjologicznym związek ten posiada wiele gatunków
charakterystycznych, uważanych obecnie za stosunkowo rzadkie w skali kraju, przez
co są one objęte ochroną ścisłą lub zostały uznane za zagrożone. Należą do nich:
goździk pyszny (Dianthussuperbus), kruszczyk błotny (Epipactispalustris), goryczka
wąskolistna (Gentianapneumonanthe), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) oraz kosaciec syberyjski (Irissibirica) (Matuszkiewicz, 2002; Mirek i in., 2002;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, 2014 poz. 1409; Musiał, 2012; Musiał i DulskaJeż, 2014).
Zbiorowiska roślinne, a zwłaszcza łąkowe, są bardzo czułymi wskaźnikami
warunków środowiskowych i dlatego podlegają przemianom wraz ze zmieniającymi
się warunkami zewnętrznymi. Specyficzną cechą łąk należących do związku Molinion
jest to, że wytworzyły się one w warunkach utrzymywanego wcześniej rolnictwa ekstensywnego, które charakteryzuje się rzadkim koszeniem oraz brakiem
nawożenia nawozami mineralnymi oraz niskimi dawkami nawozów naturalnych.
Obecnie obserwowane przeobrażenia, zachodzące w nich pod wpływem czynnika
antropogenicznego, są skutkiem przeprowadzanych w przeszłości melioracji, jak
też intensywnego użytkowania lub odwrotnie, zupełnego zaprzestania gospodarowania (ryc. 2). W zbiorowiskach łąkowych, które nie były użytkowane od kilku lat,
może dochodzić do przemian, polegających głównie na wypieraniu cennych, rzadkich gatunków. Dzieje się to w wyniku stopniowego osiedlania się np. rodzimych
roślin synantropijnych, których szkodliwość przejawia się w dużej ekspansywności,
prowadzącej do uproszczenia struktury gatunkowej fitocenoz, a w efekcie do zmniejszenia się bioróżnorodności. Spośród gatunków potrafiących wykorzystać niekorzystne warunki siedlisk łąkowych duże znaczenia posiada m.in. śmiałek darniowy
(Deschampsiacaespitosa). Jest on aktualnie bardzo rozpowszechniony w tego typu
zbiorowiskach, także na terenie Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego. Gatunek
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ten, dominując w runi, wykształca zbiorowisko słabo wyodrębnione pod względem
taksonomicznym, gdyż brak w nim wiernych gatunków charakterystycznych (Trąba,
2001; Kryszak i in., 2007).
Obszar ten użytkowany był do niedawna rolniczo, jednak w związku z tym, że
znalazł się w granicach Krakowa, zmienił się sposób jego wykorzystywania, co wpłynęło na istniejące tam zbiorowiska roślinne. Do degradacji terenów tradycyjnie rolniczych, obecnie „naturowych”, w obrębie tego obszaru przyczyniło się zarówno zaprzestanie koszenia, jak i osuszanie terenów zajmowanych przez zmienno-wilgotne łąki
trzęślicowe. Innym negatywnym czynnikiem wpływającym na spadek bioróżnorodności w poprzednich dekadach była także duża presja inwestycyjna, ukierunkowana na
rozwój zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim ich otoczeniu, i rozbudowa lokalnej
infrastruktury drogowej.

Ryc. 2. Następstwa porzucania rolniczego użytkowania ziemi
Fig. 2. Consequences of agricultural land use abandonment
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Podsumowanie
Tereny zielone na obszarach miejskich, zwłaszcza te o dużych walorach przyrodniczych mają na ogół długookresowy charakter istnienia w przestrzeni przyrodniczej
miasta, a wcześniej w jego otoczeniu, co oznacza, że raz utworzone wpisują się na
stałe w życie lokalne. Nie są to terytoria wyizolowane czy zamknięte, lecz można
i należy z nich korzystać ze względu na ich różnorodne walory. Pełnią one całą wiązkę
funkcji, która łącznie wpływa na tworzenie pozytywnego wizerunku miasta. Do roli
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ekonomicznej takich terenów można zaliczyć np. miejską agrokulturę, wynikającą
z potrzeby zachowania ekstensywnego systemu produkcji rolnej. Pomimo że możliwości jej rozwoju wykazują pewien potencjał, realnie jest raczej słabo rozwinięta, przez co
niezbyt wyraźnie wpisuje się do rzeczywistych funkcji cennych przyrodniczo terenów.
Funkcje potencjalne należałoby odnieść również do roli dydaktyczno-edukacyjnej, jak
i rekreacyjnej czy turystycznej, ponieważ możliwości ich wykorzystania zawsze mogą
być zwiększone, np. dzięki utworzeniu nowych, bardziej interesujących ścieżek edukacyjnych czy szlaków turystycznych, które mogłyby zachęcać mieszkańców do świadomego obcowania z naturą. Do funkcji rzeczywistych zaliczyć można z kolei te z zakresu
szeroko pojmowanej ekologii, ponieważ warunkują je cechy przyrody zastane realnie,
określające w tym wypadku wyższe niż przeciętnie walory naturalne miejscowej flory
i fauny, np. opisywane przez dużą bioróżnorodność.
Z drugiej strony utrzymanie krajobrazu otwartego, cechującego się dużą atrakcyjnością przyrodniczą, wymaga uwzględniania jego walorów w działalności planistycznej, projektowej i realizacyjnej. Jednak na obszarze tak dużego miasta, jakim
jest Kraków, szczególnie wyraźnie widać presję inwestycyjną na takie tereny zielone,
przez co konieczne jest wzmocnienie ich ochrony, a jednocześnie zapewnienie im
spójności przestrzennej. Widoczne jest to również w obrębie Dębnicko-Tynieckiego
obszaru łąkowego, który przez swoje usytuowanie w dzielnicy Dębniki, zlokalizowanej
niedaleko centrum miasta, kusi różnych inwestorów do wpływania na zastaną tam
przyrodę.Ważną kwestią jest zachowanie bioróżnorodności w pewnych enklawach
obszarów już zurbanizowanych, które np. ze względu na położenie są także atrakcyjne
dla rozwoju zabudowy mieszkalnej czy infrastruktury drogowej. Problemem są tu duże
pola potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów pomiędzy celami utylitarnymi lub biznesowymi a prowadzeniem zabiegów ochronnych. Nie wszystkie zatem
wartościowe pod względem cech środowiska przyrodniczego obszary w miastach są
i mogą być w przyszłości objęte formami ochrony. Ponadto część z nich do niedawna
stanowiły obszary użytkowane rolniczo, usytuowane na obrzeżach miasta, szczególnie jako łąki i pastwiska, a wycofywanie się produkcji zwierzęcej, zwłaszcza przeżuwaczy, poszerzyło strefę agresji dzikiej przyrody, powodując zagrożenie wynikające
z postępującej sukcesji w zbiorowiskach półnaturalnych i zanik części gatunków światłolubnych. Stąd, aby podtrzymać bogactwo przyrodnicze w obrębie dużego miasta,
godne rozważenia wydaje się przywrócenie w terenach chronionych ekstensywnego
chowu zwierząt gospodarskich i ich kulturowego wypasu, mającego pozytywny wpływ
na utrzymanie bioróżnorodności takich cennych przyrodniczo obszarów, a zatem
wprowadzenie na nieco większą skalę różnych form miejskiej agrokultury. Jednak
w obszarze Krakowa obserwowane jest stale narastające zjawisko porzucania rolniczego użytkowania ziemi, co wynika głównie z zaniechania produkcji przez istniejące
tu często tylko formalnie gospodarstwo rolne. Stanowi to duże zagrożenie dla zachowania w przyszłości ważnych dla mieszkańców miasta funkcji obszarów zielonych,
zwłaszcza określanych jako ekologiczne i społeczno-kulturowe.
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Instrument wsparcia dedykowany małym gospodarstwom
w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej
The Instrument of Support Dedicated to Small Farms Within
the First Pillar of the Common Agricultural Policy
Adrian Sadłowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Streszczenie. W artykule dokonano charakterystyki instrumentu wsparcia dedykowanego
małym gospodarstwom w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. systemu dla małych gospodarstw), przeglądu wariantów wdrożeniowych tego instrumentu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz oceny zastosowanej w Polsce opcji
implementacyjnej. Stwierdzono, że zasadność wprowadzania systemu dla małych gospodarstw w wariancie, który nie przynosi rolnikom uczestniczącym w tym systemie żadnych
wymiernych (pieniężnych) korzyści, jest wątpliwa. Z drugiej jednak strony zapewnienie
małym gospodarstwom ponadproporcjonalnego wsparcia może sprzyjać generacyjnemu
trwaniu w subsektorze rolnictwa socjalnego, co jest trudne do pogodzenia z tworzeniem
warunków do zwiększania konkurencyjności rolnictwa europejskiego.
Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, płatności bezpośrednie, system dla małych
gospodarstw
Abstract. The article characterizes the instrument of support dedicated to small farms
within the first pillar of the Common Agricultural Policy, i.e. the system for small farms.
It presents an overview of implementation variants of the instrument in individual EU
member-states and evaluates the implementation option applied in Poland. The article
shows that there are reasons to doubt the legitimacy of implementing the system for
small farms in the variant which does not bring any measurable (financial) benefits to
farmers. On the other hand, providing over proportional support to farms may favor the
generative persistence in the social farming subsector. It would be difficult to reconcile
this situation with the creation of opportunities for increasing the competitiveness of
European farming.
Keywords: Common Agricultural Policy, direct payments, small farmers scheme
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Wstęp
W dyskusji na temat pożądanego kształtu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa
często podnoszona jest kwestia małych gospodarstw. Zwolennicy interwencjonizmu
rolnego proponują szereg alternatywnych rozwiązań, które można uogólnić do następujących postulatów:
•

całkowite wyłączenie małych gospodarstw z pomocy,

•

stosowanie wsparcia na zasadach ogólnych, bez preferencji dla małych gospodarstw,

•

stworzenie rozwiązań premiujących małe gospodarstwa, tj. zapewniających im poziom pomocy większy niż w warunkach stosowania wsparcia na zasadach ogólnych.

Ekonomiści kwestionujący zasadność wspierania małych gospodarstw zwracają
uwagę na ich mniejszą efektywność i niską towarowość produkcji, określając je jako
subsektor rolnictwa o niskiej konkurencyjności, słabo reagujący na sygnały rynkowe
i absorbujący zasoby ziemi, które mogłyby być wykorzystywane efektywniej. Wsparcie
tych gospodarstw postrzegane jest przez tę grupę ekonomistów raczej jako transfery
o charakterze socjalnym, petryfikujące nieefektywną strukturę agrarną i niesprzyjające podnoszeniu konkurencyjności krajowego rolnictwa na globalnym rynku. W opinii
Grzelak (2014) wsparcie dla małych, nierentownych gospodarstw powoduje, że trwają
one na rynku, co pośrednio oznacza blokowanie rozwoju tych najlepszych. Zdaniem
Chechelskiego (2014) wspieranie mało efektywnych gospodarstw rolnych może mieć
negatywne długofalowe konsekwencje nie tylko z tytułu spadku produkcji, lecz także
wskutek umacniania się grup roszczeniowych. Walkowski (2012) postuluje ukierunkowanie wsparcia dochodowego wyłącznie na grupę gospodarstw towarowych, powiększających majątek i modernizujących się. Podobnie Majewski i Wąs (2015) twierdzą, że
mało zasadne jest wspieranie małych gospodarstw ze środków polityki rolnej, która –
w ich opinii – powinna raczej koncentrować się na sterowaniu rozwojem gospodarstw
towarowych i na podnoszeniu siły konkurencyjnej polskiego rolnictwa.
Z kolei Sroka i Musiał (2013) zwracają uwagę, że małe gospodarstwa, choć nie
są podmiotami wysoce efektywnymi ekonomicznie z dobrą perspektywą rozwoju,
to są jednak istotnym, a nawet dominującym składnikiem polskiej struktury agrarnej, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. W ich opinii podtrzymanie funkcji produkcyjnych, socjalnych i ekologicznych tych gospodarstw oraz zapobieganie
szybkim upadłościom jest działaniem zasadnym, a nawet koniecznym, biorąc pod
uwagę realia polskiego rolnictwa indywidualnego, problemy socjalne wsi i głęboki
deficyt pozarolniczych miejsc pracy. Według Czyżewskiego i Stępnia (2013a) obecność małych gospodarstw rodzinnych sprzyja zachowaniu potencjału demograficznego wsi oraz gospodarce lokalnej, a ich istnienie jest warunkiem niezbędnym dla
rozwoju obszarów wiejskich (nawet jeśli z punktu widzenia kryterium mikroekonomicznego wydaje się nieuzasadnione), ponieważ długookresowe koszty likwidacji tego typu podmiotów byłyby ogromne – nie tylko w wymiarze ekonomicznym,
lecz również społecznym i środowiskowym. Żmija (2016) postuluje, aby pomoc dla
małych gospodarstw w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) była kierowana
przede wszystkim do tych gospodarstw rolnych, które posiadają potencjał rozwojowy
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i są w stanie przejść ścieżkę reorganizacji w kierunku większej konkurencyjności,
a w drugiej kolejności do rolników, którzy poszukują trwałych dochodów poza rolnictwem lub – odstępując ziemię innym rolnikom – przyczyniają się do korzystnych
zmian struktury agrarnej.
Hunek (2000) zauważa, że ocena tej grupy gospodarstw nie może być jednoznaczna.
Z jednej strony cechuje je niska sprawność techniczna produkcji rolnej, ale z drugiej
strony stwarzają one możliwość aktywności gospodarczej dla znaczącej grupy ludzi na
wsi, przeciwdziałając wykluczeniu ze społeczności lokalnych.
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie charakterystyki instrumentu
wsparcia dedykowanego małym gospodarstwom w ramach I filaru WPR (tzw. systemu
dla małych gospodarstw), przegląd wariantów wdrożeniowych tego instrumentu
w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz ocena zastosowanej w Polsce opcji implementacyjnej.

Materiał i metody
Poza literaturą przedmiotu, materiał badawczy stanowiły akty prawne i noty informacyjne Komisji Europejskiej oraz dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Analiza treści zebranych
materiałów pozwoliła na dokonanie charakterystyki systemu dla małych gospodarstw.
W badaniach wariantów wdrożeniowych tego systemu w poszczególnych państwach
członkowskich UE posłużono się metodą analizy porównawczej. Z kolei do oceny
zastosowanej w Polsce opcji implementacyjnej wykorzystano symulacje, analizę
komparatywną, funkcjonalną i logiczną oraz wnioskowanie dedukcyjne.

Istota systemu dla małych gospodarstw
System dla małych gospodarstw to nowy, fakultatywny dla państw członkowskich
UE element I filaru WPR wprowadzony reformą z 2015 r. Jego celem ma być wsparcie
istniejącej struktury rolniczej małych gospodarstw w UE, nie utrudniając przy tym
rozwoju w kierunku większej konkurencyjności (Rozporządzenie…, 2013).
W państwach, które zdecydowały się na wdrożenie systemu dla małych gospodarstw, rolnicy mogli wstąpić do tego systemu tylko w pierwszym roku stosowania
zreformowanego systemu płatności, tj. w 2015 r. Natomiast wystąpienie z tego systemu
możliwe jest w każdym roku, przy czym nie ma możliwości ponownego przystąpienia. Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw są zwolnieni z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Najważniejsze decyzje krajowe
w odniesieniu do systemu dla małych gospodarstw to wybór metody kalkulacji kwoty
wsparcia oraz ewentualne wprowadzenie zasady automatycznego włączenia części
rolników do systemu.
Państwa, w których obowiązuje uproszczony system płatności bezpośrednich,
mogą przyjąć, że wsparcie dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw będzie stanowiła:
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1) kwota nieprzekraczająca 25% średniej krajowej płatności na beneficjenta1, nie niższa jednak niż 500 EUR i nie wyższa niż 1 250 EUR albo
2) kwota nieprzekraczająca pięciokrotności średniej krajowej płatności na hektar2, nie
niższa jednak niż 500 EUR i nie wyższa niż 1 250 EUR albo
3) kwota równa sumie płatności unijnych, które mają być przyznane rolnikowi
w pierwszym roku stosowania nowego systemu (czyli w 2015 r.), nie wyższa jednak
niż kwota maksymalna ustalona przez państwo członkowskie albo
4) kwota równa sumie płatności unijnych, które mają być przyznane rolnikowi
w pierwszym roku stosowania nowego systemu, dostosowywana w kolejnych latach w celu uwzględnienia zmian w pułapie krajowym3, nie wyższa jednak niż kwota maksymalna ustalona przez państwo członkowskie albo
5) kwota równa sumie płatności unijnych, które mają być przyznane rolnikowi (obliczanej corocznie na podstawie aktualnych danych), nie wyższa jednak niż kwota
maksymalna ustalona przez państwo członkowskie.
Kwota maksymalna to określany przez państwo członkowskie – w przypadku
wyboru wariantu 3., 4. albo 5. – limit kwotowy, który musi mieścić się w przedziale od
500 EUR do 1 250 EUR. Państwo członkowskie, stosujące jeden z tych wariantów, może
zdecydować ponadto, że minimalna kwota wsparcia to 500 EUR.4
Ogólnie rzecz biorąc, metody 1–2 to warianty ryczałtowe, a zatem w przypadku ich
zastosowania każdy uczestnik systemu dla małych gospodarstw otrzymuje wsparcie
tej samej wysokości. Natomiast w przypadku zastosowania metod 3–5 indywidualne
kwoty otrzymanego wsparcia różnią się w zależności od wielkości gospodarstwa.
W celu otrzymania ryczałtu albo kwoty obliczonej z zastosowaniem metod 3–5 z opcją
zaokrąglania najniższych kwot do 500 EUR, rolnicy muszą przez cały okres uczestnictwa w systemie utrzymywać gospodarstwo nie mniejsze niż w 2015 r. (zasada ta nie
ma zastosowania jedynie do wariantu 5. w opcji bez zaokrąglania najniższych kwot do
500 EUR).
Wsparcie dla małych gospodarstw zasadniczo zastępuje wszystkie płatności unijne,
które mogłyby zostać przyznane rolnikowi w systemie standardowym. Wyjątkiem
jest wariant 5., w którym rolnikom przyznawane są te same rodzaje płatności, które
1

2

3

4

Średnia krajowa płatność na beneficjenta to iloraz pułapu krajowego na 2019 r. i liczby
beneficjentów płatności bezpośrednich w 2015 r. (pułap krajowy to kwotowy limit refundacji środków wypłaconych rolnikom za dany rok w ramach unijnych instrumentów wsparcia bezpośredniego, określony dla danego państwa członkowskiego UE; jednocześnie jest
to maksymalna kwota pomocy możliwa do zrealizowana w danym państwie w ramach tych
instrumentów).
Średnia krajowa płatność na hektar to iloraz pułapu krajowego na 2019 r. i powierzchni objętej
jednolitą płatnością obszarową w 2015 r.
Zmiany te wynikają w szczególności z tzw. konwergencji zewnętrznej, czyli procesu częściowego niwelowania różnic w średnim poziomie wsparcia na hektar między państwami członkowskimi UE.
Natomiast w przypadku wariantów 1 i 2 wsparcie ma postać ryczałtu, który musi się zawierać
w przedziale od 500 do 1 250 EUR.
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otrzymywaliby w systemie standardowym (a jeśli państwo członkowskie nie postanowi
o stosowaniu minimalnej kwoty wsparcia w wysokości 500 EUR, to również kwota
poszczególnych płatności będzie identyczna jak w systemie standardowym). Limit
finansowania systemu dla małych gospodarstw to 10% pułapu krajowego, chyba, że
państwo członkowskie stosuje wariant 5. w opcji bez zaokrąglania najniższych kwot do
500 EUR – wówczas nie obowiązuje żaden limit finansowania (tzn. teoretycznie na ten
cel może być przeznaczony nawet cały pułap krajowy).
Uczestnictwo rolników w systemie dla małych gospodarstw jest nieobowiązkowe,
przy czym państwa członkowskie mają możliwość ustanowienia zasady automatycznego włączenia do systemu niektórych beneficjentów, z zastrzeżeniem możliwości
wycofania się. W systemie może uczestniczyć każdy beneficjent płatności bezpośrednich, niezależnie od wielkości gospodarstwa – brak jest jakichkolwiek ograniczeń
w tym zakresie.

Zróżnicowanie systemów dla małych gospodarstw między
państwami
System dla małych gospodarstw wdrożyło 15 państw członkowskich – Austria, Bułgaria,
Chorwacja, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy. Potencjalne warianty wdrożeniowe dopuszczone
przepisami unijnymi zestawiono w tabeli 1. Jednocześnie wskazano państwa członkowskie UE, które zastosowały określone rozwiązania w praktyce.
Austria, Chorwacja, Estonia, Grecja, Malta, Niemcy, Polska i Rumunia wybrały
wariant, w którym uczestnik systemu dla małych gospodarstw otrzymuje corocznie wsparcie w kwocie równej sumie płatności, jakie otrzymałby w systemie standardowym, nie wyższe jednak niż kwota maksymalna. Spośród tej grupy państw,
kwotę maksymalną na poziomie innym niż 1 250 EUR ustanowiła tylko Chorwacja,
w przypadku której wynosi ona 657 EUR. Bułgaria wybrała tę samą metodę kalkulacji
wysokości wsparcia (określając kwotę maksymalną na poziomie 1 250 EUR), dodatkowo z zaokrąglaniem najniższych kwot do 500 EUR. Hiszpania i Słowenia raz skalkulowaną kwotę wsparcia odpowiadającą sumie płatności, które byłyby przyznane
danemu rolnikowi w systemie standardowym w 2015 r. (nie większą jednak niż 1 250
EUR – w przypadku Hiszpanii i 1 050 EUR – w przypadku Słowenii), przyznają corocznie w całym okresie uczestnictwa w systemie dla małych gospodarstw. Natomiast
Węgry i Włochy przyznają uczestnikom systemu dla małych gospodarstw wsparcie
w kwocie równej sumie płatności, które byłyby przyznane w systemie standardowym
za 2015 r., nie większej niż kwota maksymalna (w przypadku obu państw 1 250 EUR),
przy czym – w odróżnieniu od metody stosowanej w Hiszpanii i Słowenii, zapewniającej statyczność kwoty wparcia – kwota ta jest dostosowywana w kolejnych latach
w celu uwzględnienia zmian w pułapie krajowym. Węgry dodatkowo zaokrąglają
najniższe kwoty do 500 EUR. Z kolei Łotwa i Portugalia przyznają wszystkim uczestnikom systemu dla małych gospodarstw wsparcie ryczałtowe w wysokości 500 EUR
(Direct payments 2015–2020…).
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nie więcej niż
25% średniej
krajowej
płatności na
beneficjenta
(ale nie mniej
niż 500 EUR
i nie więcej
niż 1 250 EUR)
no more
than 25% of
the national
average
payment per
beneficiary
(but no less
than EUR 500
and no more
than EUR
1 250)

nie więcej niż
pięciokrotność
średniej
krajowej
płatności na
hektar (ale
nie mniej niż
500 EUR i nie
więcej niż
1 250 EUR)
no more than
quintuple of
the national
average
payment per
hectare (but
no less than
EUR 500 and
no more than
EUR 1 250)

RYCZAŁT
LUMP-SUM

bez zaokrąglania
najniższych kwot do
500 EUR
without rounding down
the lowest amounts to
EUR 500

z zaokrąglaniem
najniższych
kwot do 500
EUR
with the
rounding of
the lowest
amounts up to
EUR 500

bez dostosowań kwoty w kolejnych latach
(wariant statyczny)
without adjusting the amount in
subsequent years (static variant)

bez zaokrąglania
najniższych
kwot do 500 EUR
without
rounding down
the lowest
amounts to
EUR 500

z zaokrąglaniem
najniższych kwot
do 500 EUR
with the
rounding of the
lowest amounts
up to EUR 500

z dostosowywaniem kwoty
w kolejnych latach w celu
uwzględnienia zmian w pułapie
krajowym wynikających
z konwergencji zewnętrznej (wariant
dynamiczny)
with adjusting the amount in
subsequent years to take account
of changes in the national ceiling
resulting from external convergence
(dynamic variant)

suma płatności za 2015 r. (ale nie więcej niż kwota maksymalna)
sum of payments for 2015 (but no more than the maximum amount)

bez zaokrąglania najniższych
kwot do 500 EUR
without rounding down the
lowest amounts to EUR 500

Kamila Musiał

z zaokrąglaniem
najniższych
kwot do 500 EUR
with the
rounding of the
lowest amounts
up to EUR 500

suma płatności za dany rok (ale nie więcej niż
kwota maksymalna)
sum of payments for a given year (but no more
than the maximum amount)

EKWIWALENT PŁATNOŚCI W SYSTEMIE STANDARDOWYM
PAYMENT EQUIVALENT IN THE STANDARD SYSTEM

Tabela 1. Wdrożenie systemu dla małych gospodarstw w państwach członkowskich UE
Table 1. Implementation of the small farmers scheme in EU Member States
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Direct payments 2015–2020…
Source: Autor’s study based on: Direct payments 2015–2020…

Łotwa i Portugalia (ryczałt
w wysokości 500 EUR)
Latvia and Portugal (lump sum
in the amount of EUR 500)
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Słowenia
(kwota
maksymalna
w wysokości
1 050 EUR)
Slovenia
(maximum
amount of
EUR 1 050)

kwota maksymalna mniejsza niż 1 250 EUR
maximum amount less than EUR 1 250

Hiszpania
Spain

kwota maksymalna równa 1 250 EUR
maximum amount of EUR 1 250

x

kwota maksymalna mniejsza niż 1 250 EUR
maximum amount less than EUR 1 250

x

kwota maksymalna równa 1 250 EUR
maximum amount of EUR 1 250

x

kwota maksymalna mniejsza niż 1 250 EUR
maximum amount less than EUR 1 250

Włochy
Italy

kwota maksymalna równa 1 250 EUR
maximum amount of EUR 1 250

x

kwota maksymalna mniejsza niż 1 250 EUR
maximum amount less than EUR 1 250

Węgry
Hungary

kwota maksymalna równa 1 250 EUR
maximum amount of EUR 1 250

Chorwacja
(kwota
maksymalna
w wysokości
657 EUR)
Croatia
(maximum
amount of
EUR 657)

kwota maksymalna mniejsza niż 1 250 EUR
maximum amount less than EUR 1 250

Austria,
Estonia,
Grecja, Malta,
Niemcy,
Polska
i Rumunia
Austria,
Estonia,
Greece, Malta,
Germany,
Poland and
Romania

kwota maksymalna równa 1 250 EUR
maximum amount of EUR 1 250

x

kwota maksymalna mniejsza niż 1 250 EUR
maximum amount less than EUR 1 250

Bułgaria
Bulgaria

kwota maksymalna równa 1 250 EUR
maximum amount of EUR 1 250

Potencjalne i rzeczywiste funkcje cennych przyrodniczo terenów w obrębie dużego miasta...
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Limit finansowania systemu dla małych gospodarstw w wysokości 10% pułapu
krajowego obowiązuje więc w Bułgarii, Hiszpanii, na Łotwie, w Portugalii, Słowenii, na
Węgrzech i we Włoszech. Państwa te są zobowiązane – w razie konieczności – dokonać
liniowej redukcji kwot płatności, aby nie przekroczyć tego limitu.
Na automatyczne włączenie części beneficjentów do systemu dla małych gospodarstw zdecydowało się 8 państw członkowskich – Austria, Chorwacja, Grecja,
Hiszpania, Malta, Polska, Portugalia i Włochy (The Small Farmers Scheme, 2016).

System dla małych gospodarstw w Polsce i jego ocena
W tabeli 2 zestawiono dane obrazujące skutki zastosowania w Polsce przykładowych
wariantów wdrożeniowych systemu dla małych gospodarstw (dla 2015 r.). W przypadku wariantów I i II są to wyniki badań symulacyjnych – z wyjątkiem ryczałtowych
kwot wsparcia na gospodarstwo, które mogły zostać precyzyjnie wyliczone, zgodnie
z metodą określoną w przepisach unijnych, bez przyjmowania żadnych założeń.
Natomiast w przypadku wariantu III, czyli wariantu wdrożonego w Polsce, dane są
rzeczywiste – poza maksymalną wielkością gospodarstwa uczestniczącego w systemie
dla małych gospodarstw, będącą daną orientacyjną5.
Wariant I to wariant ryczałtowy, w którym każdy uczestnik systemu dla małych
gospodarstw otrzymuje wsparcie w wysokości ¼ średniej krajowej płatności na beneficjenta, czyli 637,15 EUR/gosp. Można przyjąć, że wówczas uczestnictwem w tym
systemie byłyby zainteresowane zasadniczo gospodarstwa o powierzchni nie większej niż 2,6 ha. Liczba gospodarstw uczestniczących w systemie wyniosłaby około
370 tys., co stanowi nieco ponad ¼ ogółu beneficjentów wsparcia bezpośredniego.
W użytkowaniu rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw byłoby
prawie 0,7 mln ha użytków rolnych, czyli niemal 5% wszystkich gruntów objętych
płatnościami bezpośrednimi. Łączna kwota wsparcia rolników uczestniczących
w systemie dla małych gospodarstw wyniosłaby około 237 mln EUR, co stanowi 7%
pułapu krajowego. Wskutek stosowania systemu dla małych gospodarstw najmniejsi
rolnicy, stanowiący około 27% całej populacji beneficjentów płatności bezpośrednich,
otrzymaliby o prawie 75 mln EUR wyższe wsparcie (w porównaniu z sytuacją, w której
system ten nie zostałby wprowadzony, a więc środki zostałyby rozdysponowane na
zasadach ogólnych).
Natomiast w przypadku zastosowania wariantu IIA zakładana początkowo ryczałtowa kwota wsparcia musiałaby zostać znacząco zredukowana – do takiego poziomu,
aby limit finansowania wynoszący 10% pułapu krajowego nie został przekroczony
5

Uczestnictwo w systemie dla małych gospodarstw jest dobrowolne i nie ma żadnych warunków
przystąpienia do tego systemu, więc teoretycznie mogą w nim uczestniczyć gospodarstwa
o dowolnej wielkości. W praktyce jednak – ze względu na ograniczenie kwotowe wsparcia,
które niezależnie od zastosowanego wariantu nigdy nie przekracza 1 250 EUR – uczestnictwem w tym systemie będą zainteresowane wyłącznie gospodarstwa stosunkowo małe. Podana
w tabeli 2 maksymalna wielkość gospodarstwa ma zatem charakter indykatywny – wskazuje
przybliżoną górną granicę wielkości gospodarstw, które w praktyce mogą być zainteresowane
uczestnictwem w systemie dla małych gospodarstw.

PDGR – PSAH

Instrument wsparcia dedykowany małym gospodarstwom w ramach I filaru...

97

(czyli z 1 220,25 EUR/gosp. do ok. 478 EUR/gosp.). W praktyce nie byłoby bowiem
możliwe, jeśli stosowany byłby ryczałt w wysokości 1 220,25 EUR/gosp., wypłacenie
wszystkim rolnikom zainteresowanym uczestnictwem w systemie dla małych gospodarstw (w warunkach stosowania ryczałtu w tej wysokości) „obiecanej” pięciokrotności średniej krajowej płatności na hektar. Wariant ten nie powinien być wprowadzany,
zwłaszcza z automatycznym włączaniem części rolników do systemu dla małych
gospodarstw, ponieważ dla wielu z nich – jeżeli w odpowiednim terminie nie wystąpiliby z tego systemu – skutkowałby przyznaniem wsparcia niższego niż w systemie
standardowym.
Z przedstawionej symulacji wynika, że limit finansowania w praktyce pozwala na
zastosowanie ryczałtu równego co najwyżej trzykrotności średniej krajowej płatności
na hektar, czyli maksymalnie w wysokości 732,15 EUR/gosp. (wariant IIB). Wówczas
nie byłaby konieczna redukcja zakładanej kwoty wsparcia na gospodarstwo – system
dla małych gospodarstw pochłonąłby nie więcej niż 327 mln EUR (tj. ok. 9,7% pułapu
krajowego), mieszcząc się w ustanowionym limicie 10% pułapu krajowego. W przypadku zastosowania wariantu IIB w systemie dla małych gospodarstw uczestniczyłby
co trzeci beneficjent, co daje razem ponad 446 tys. rolników, prowadzących działalność na przeszło 0,8 mln ha gruntów (6% ogółu użytków rolnych objętych płatnościami bezpośrednimi). Efekt redystrybucyjny tego wariantu to ponad 120 mln EUR
na korzyść grupy najmniejszych gospodarstw, stanowiącej 33% wszystkich beneficjentów.
Polska zdecydowała się natomiast na wariant III. W wariancie tym kwota płatności dla uczestnika systemu dla małych gospodarstw jest równa sumie płatności unijnych, które byłyby przyznane temu rolnikowi w systemie standardowym (obliczanej
corocznie na podstawie aktualnych danych), przy czym nie może być ona większa
niż 1 250 EUR. Nie wprowadzono zasady zaokrąglania najniższych kwot do 500 EUR.
Zastosowano natomiast zasadę automatycznego włączenia do systemu dla małych
gospodarstw rolników, w przypadku których łączna kwota płatności unijnych za 2015 r.
nie przekraczała równowartości 1 250 EUR (Ustawa, 2015).
Na takich warunkach w systemie dla małych gospodarstw uczestniczy ponad
połowa beneficjentów wsparcia bezpośredniego, gospodarująca na 2,2 mln ha gruntów.
Niemniej jednak rolnicy uczestniczący w tym systemie nie otrzymują żadnej pomocy
„ekstra” w stosunku do wsparcia, które otrzymywaliby w systemie standardowym, tzn.
nie ma efektu redystrybucji pomiędzy uczestnikami systemu dla małych gospodarstw
a pozostałymi beneficjentami systemu wsparcia bezpośredniego.
W takiej sytuacji jedyną zaletą uczestnictwa w tym systemie jest zwolnienie z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, które obejmują dywersyfikację
upraw, ustanowienie obszarów proekologicznych oraz utrzymywanie trwałych użytków zielonych.
Obowiązki wynikające z praktyki „dywersyfikacja upraw” są zróżnicowane w zależności od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Gospodarstwa, w których
grunty orne zajmują mniej niż 10 ha, mają pełną swobodę w kwestii decydowania
o liczbie prowadzonych upraw i ich strukturze. W przypadku gospodarstw, w których
grunty orne obejmują od 10 do 30 ha, na gruntach tych należy prowadzić co najmniej
dwie różne uprawy, a uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni
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powierzchnia użytków
rolnych
area of agricultural land

populacja gospodarstw
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4,7%

0,7

mln ha
million hectares
% użytków rolnych
% of agricultural
land

27%

% beneficjentów
% of beneficiaries

2,6
371,4

ha
hectares

max. wielkość gospodarstwa
max. size of the farm

637,15

tys. szt.
thousands of pieces

EUR/gosp.
EUR/farm

kwota wsparcia
amount of support

System dla małych gospodarstw
Small farmers scheme

Wariant II (ryczałt)
Variant II (lump-sum)

13,0%
(2,7%)

1,8
(0,4)

52%
(18,7%)

707,0
(253,7)

5,0
(2,0)

1 220,25
(477,86)

6,0%

0,8

33%

446,4

3,0

732,15

15,6%

2,2

56%

751,6

5,1

max. 1 250

Wariant III
(ekwiwalent
płatności
opcja A
opcja B
w systemie
standardowym)
trzykrotność
pięciokrotność
25% średniej
Variant III
średniej krajowej
krajowej płatności średniej krajowej
(payment
płatności na hektar płatności na hektar
na beneficjenta
equivalent in
three times of the
quintuple of the
25% of the
the standard
national average
national average
national average
system)
payment per
payment per
payment per
hectare
hectare
beneficiary

Wariant I
(ryczałt)
Variant I
(lump-sum)

Tabela 2. Skutki wprowadzenia systemu dla małych gospodarstw w Polsce – analiza wariantowa
Table 2. The effects of introducing of system for small farmers in Poland – variant analysis
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% pułapu krajowego
% of the national
ceiling

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR i GUS
Source: Author’s study based on the data from ARiMR i GUS

kwota dodatkowego wsparcia
małych gospodarstw
mln EUR
amount of additional support millions of EUR
for small farmers

łączna kwota wsparcia
total amount of support

mln EUR
millions of EUR

74,8

7,0%

236,6

413,5
(245,4)

25,5%
(10,0%)

862,7
(337,9)

120,7

9,7%

326,8

0

12,6%

426,3
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gruntów ornych. Z kolei w przypadku gospodarstw, w których grunty orne zajmują
powierzchnię większą niż 30 ha, na gruntach tych muszą występować co najmniej trzy
różne uprawy. Uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni gruntów
ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni
gruntów ornych. Jednocześnie przewidziano kilka wyjątków, w których opisane zasady
dywersyfikacji nie mają zastosowania. Przykładowo nie stosuje się ich do gospodarstw,
w których więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone,
a grunty orne nie przekraczają 30 ha.
Z kolei obowiązek ustanowienia obszarów proekologicznych dotyczy gospodarstw,
w których grunty orne zajmują powierzchnię większą niż 15 ha. Różne typy elementów krajobrazu przeliczane są na powierzchnię za pomocą współczynników konwersji,
a poszczególnym rodzajom obszarów proekologicznych przypisano różne wartości
współczynnika ważenia. Po odpowiednich obliczeniach otrzymuje się tzw. powierzchnię przeliczeniową. Aby praktyka dotycząca obszarów proekologicznych mogła zostać
uznana za wypełnioną, powierzchnia przeliczeniowa musi stanowić przynajmniej 5%
powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Obowiązek ustanowienia obszarów
proekologicznych nie ma jednakże zastosowania do gospodarstw, w których więcej niż
75% gruntów ornych jest wykorzystywane do produkcji pastewnych roślin zielnych,
ugorowane lub wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych, pod warunkiem że
grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 ha, a także do gospodarstw, w których więcej niż 75% użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone, pod
warunkiem, że grunty orne nie przekraczają 30 ha.
Natomiast przestrzeganie praktyki „utrzymywania trwałych użytków zielonych”
polega na stosowaniu się do zakazu przekształcania lub zaorywania trwałych użytków
zielonych. Zakazem objęte są wszystkie trwałe użytki zielone uznane za szczególnie
cenne pod względem przyrodniczym.
Oznacza to, że w odniesieniu do małych gospodarstw (a tylko takie – ze względu na
ograniczenie kwoty wsparcia do 1 250 EUR – mogą być potencjalnie zainteresowane
uczestnictwem w systemie dla małych gospodarstw) faktyczne obowiązki wynikające
z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska mogą ewentualnie dotyczyć jedynie utrzymywania trwałych użytków zielonych. Jednak nawet w przypadku
gospodarstw posiadających trwałe użytki zielone uznane za szczególnie cenne pod
względem przyrodniczym, obowiązek ten nie stanowi faktycznego obciążenia (nie
działa restrykcyjnie), jeśli gospodarstwo nie jest zainteresowane przekształcaniem
lub zaorywaniem tych użytków w okresie uczestnictwa w systemie dla małych gospodarstw. Zatem korzyści z uczestnictwa w systemie dla małych gospodarstw są znikome
i występują tylko w szczególnych przypadkach.
Pomijając zwolnienia z obowiązku dywersyfikacji upraw oraz stosowanie praktyk
równoważnych i mając na względzie strukturę beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce (ryc. 1), można stwierdzić, że w 2015 r.:
•

dla 82% beneficjentów wypełnienie praktyki „dywersyfikacja upraw” nie wiązało
się z żadnymi obowiązkami ze względu na to, że powierzchnia gruntów ornych
w gospodarstwie każdego z tych beneficjentów była mniejsza niż 10 ha;

•

14% beneficjentów było zobowiązanych prowadzić co najmniej dwie różne uprawy
(z uprawą główną zajmującą nie więcej niż 75% powierzchni gruntów ornych);
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tylko 4% beneficjentów objął obowiązek prowadzenia przynajmniej trzech różnych
upraw (z uprawą główną zajmującą nie więcej niż 75% powierzchni gruntów ornych
i dwiema uprawami głównymi zajmującymi nie więcej niż 95% powierzchni gruntów ornych).

Ryc. 1. Struktura beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce w 2015 r. według powierzchni posiadanych gruntów ornych
Fig. 1. Structure of beneficiaries of direct payments in Poland in 2015, according to the area
of arable land owned
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: Author’s study based on the data from ARiMR

Mając ponadto na uwadze, że rolnicy – nawet w warunkach braku płatności dedykowanej takim działaniom – są zainteresowani prowadzeniem różnych upraw w gospodarstwie (m.in. w celu dywersyfikacji ryzyka), wydaje się, że zobowiązania wynikające
z tej praktyki wymuszają tylko nieznaczne działania dostosowawcze w nielicznej
grupie gospodarstw.
Podobnie, w 2015 r. obowiązek ustanowienia obszarów proekologicznych nie
dotyczył prawie 1,22 mln rolników, czyli 90% beneficjentów systemu wsparcia
bezpośredniego, ponieważ grunty orne w gospodarstwach każdego z nich zajmowały
powierzchnię nie większą niż 15 ha. Ponadto dzięki szerokiej liście typów obszarów
proekologicznych, zwłaszcza uznawaniu za te obszary niektórych upraw (w szczególności upraw roślin wiążących azot), a także – choć tylko w marginalnym stopniu –
dzięki dopuszczeniu możliwości kolektywnej realizacji tej praktyki, rolnicy wywiązują
się z obowiązku ustanowienia obszarów proekologicznych w zasadzie bez obniżania
potencjału produkcyjnego swoich gospodarstw.
Natomiast w kwestii praktyki „utrzymywania trwałych użytków zielonych” należy
zauważyć, że Polska wyznaczyła trwałe użytki zielone cenne pod względem przyrodniczym wyłącznie na obszarach Natura 2000. Dla rolników oznacza to mniejszy zasięg
ograniczeń związanych ze stosowaniem tej praktyki.
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„Zazielenienie” I filaru WPR, polegające na ustanowieniu praktyk rolniczych
korzystnych dla klimatu i środowiska, nie ma zatem istotnego wpływu na strukturę
i koszty produkcji rolnej w Polsce (Czyżewski i Stępień, 2013b). Symulacje Czekaj,
Majewskiego i Wąsa (2014) wskazują na nieznaczny wpływ „zazielenienia” na wyniki
ekonomiczne tylko określonej, stosunkowo niedużej części polskich gospodarstw
rolnych. Według tych autorów konieczność dostosowań dotyczy nielicznych gospodarstw roślinnych i trzodowych, o powierzchni powyżej 30 ha, zlokalizowanych
w północnej i zachodniej Polsce, oraz pewnej grupy gospodarstw zorientowanych na
gospodarowanie ekstensywne. Dostosowania te nie mają jednak wyraźnego wpływu
na poziom dochodów gospodarstw.
Niezależnie od tego należy zauważyć, że uczestnictwo w systemie dla małych
gospodarstw – ze względu na ustanowiony limit kwotowy wsparcia na gospodarstwo
(1 250 EUR) – wiąże się z ryzykiem „utraty” pewnej kwoty płatności, ponieważ system
standardowy może w konkretnych przypadkach zapewnić wyższe wsparcie. W warunkach dużej zmienności stawek płatności i niestabilności różnych form wsparcia, rolnicy
mogą mieć duże trudności z oszacowaniem, czy kwota płatności, która przysługiwałaby im w systemie standardowym, jest wyższa niż 1 250 EUR, a w związku z tym, czy
– w celu uniknięcia „utraty” części płatności – powinni wystąpić z systemu dla małych
gospodarstw.
„Straty” jeszcze poważniejsze niż te wynikające z nieprecyzyjnych szacunków
mogą towarzyszyć wejściu w posiadanie przez rolnika uczestniczącego w systemie dla
małych gospodarstw innego gospodarstwa, w odniesieniu do którego został już złożony
wniosek o przyznanie płatności, ale wsparcie nie zostało jeszcze wypłacone. Należy
przy tym zaznaczyć, że wejście w posiadanie drugiego gospodarstwa może nastąpić
w wyniku dziedziczenia, a zatem wskutek zdarzenia losowego, a nie planowych działań, w przypadku których możliwe byłoby skoordynowanie wystąpienia z systemu dla
małych gospodarstw. Jeżeli wejście w posiadanie gospodarstwa nastąpiło po terminie
składania oświadczeń o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem
od danego roku, w pierwszym roku nabycia spadku rolnik uczestniczący w systemie dla
małych gospodarstw nie będzie mógł zapobiec „zredukowaniu” łącznej kwoty przyznanego wsparcia (z tytułu obu gospodarstw) do 1 250 EUR.
W tym kontekście – zwłaszcza w przypadku państw, które zastosowały automatyczne włączenie do systemu dla małych gospodarstw (do których należy Polska) –
szczególnie ważne jest skuteczne poinformowanie rolników o zasadach uczestnictwa
w tym systemie tak, aby ułatwić im dokonanie bilansu korzyści i niekorzyści, a na tej
podstawie – racjonalnego wyboru.

Podsumowanie
Dobrowolny system dla małych gospodarstw w ramach I filaru WPR wdrożyło,
w różnych wariantach, 15 państw członkowskich UE. Większość z nich (w tym Polska)
zastosowało taki wariant implementacyjny, który nie daje uczestnikowi systemu dla
małych gospodarstw korzyści w postaci zwiększonej kwoty wsparcia (w porównaniu
z systemem standardowym), a w związku z tym jedyną korzyścią uczestnictwa w tym
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systemie jest zwolnienie z praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska. Obowiązki
wynikające z tych praktyk (a w zasadzie ewentualnie tylko zakaz przekształcania lub
zaorywania trwałych użytków zielonych) mają jednakże jakiekolwiek oddziaływanie
restrykcyjne tylko w przypadku bardzo nielicznych małych gospodarstw. Wynika to
z tego, że:
•

gospodarstwa, w których grunty orne zajmują mniej niż 10 ha, spełniają obowiązki
wynikające z praktyki „dywersyfikacja upraw” niezależnie od struktury prowadzonych upraw;

•

obowiązek ustanowienia obszarów proekologicznych dotyczy wyłącznie gospodarstw, w których grunty orne zajmują powierzchnię większą niż 15 ha;

•

zasadniczo zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków zielonych dotyczy gospodarstw posiadających trwałe użytki zielone uznane za szczególnie cenne pod względem przyrodniczym, które w Polsce wyznaczono wyłącznie na obszarach Natura 2000.

W Polsce w systemie dla małych gospodarstw uczestniczy około 56% najmniejszych beneficjentów płatności bezpośrednich, podczas gdy z praktyka „dywersyfikacja
upraw” jest całkowicie neutralna (tj. nie wymusza żadnych działań dostosowawczych)
dla około 82% najmniejszych beneficjentów, a obowiązek ustanowienia obszarów
proekologicznych nie dotyczy około 90% najmniejszych beneficjentów. W związku
z tym zasadność wprowadzania systemu dla małych gospodarstw w wariancie, który
nie przynosi rolnikom uczestniczącym w tym systemie żadnych wymiernych (pieniężnych) korzyści, jest wątpliwa.
Z przeprowadzonych symulacji wynika, że w Polsce największe korzyści dla
najmniejszych gospodarstw przyniósłby wariant ryczałtowy z kwotą wsparcia równą
trzykrotności średniej krajowej płatności na hektar. Należy jednak zauważyć, że zapewnienie małym gospodarstwom ponadproporcjonalnego wsparcia może sprzyjać generacyjnemu trwaniu w subsektorze rolnictwa socjalnego, co jest trudne do pogodzenia
z tworzeniem warunków dla zwiększania konkurencyjności polskiego rolnictwa.
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Efektywność ekonomiczna funkcjonowania mikroinstalacji
fotowoltaicznych wykorzystywanych przez prosumenta
Economic cost-effectiveness of photovoltaic
micro-installations used by prosumer
Bartosz Soliński, Józef Kała
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Streszczenie. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł ma szereg zalet, do których
można zaliczyć m.in. pozyskanie darmowej odnawialnej w czasie i ekologicznej energii czy
też uniezależnienie od dostaw energii z sieci. Dzięki tym zaletom i znaczącym spadkom cen
modułów fotowoltaicznych, w ostatnim czasie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej zyskuje coraz większą popularność. Wprowadzenie
w systemie prawnym instytucji prosumenta, szeregu ułatwień administracyjnych, a także
szeregu mechanizmów pozwalających na bilansowanie netto zużytej i wyprodukowanej
przez mikro-instalację energii (ang. net mettering), znacząco zwiększyło wielkość mocy
zainstalowanej w systemach fotowoltaicznych. W artykule przedstawiono analizy efektywności ekonomicznej mikroinstalacji prosumenckiej wykorzystywanej w małym wiejskim gospodarstwie domowym. W analizach zbadano wpływ wybranych czynników, które
w sposób decydujący oddziałują na poziom opłacalności ekonomicznej tego typu systemów wytwórczych. W analizach wykorzystano zarówno dane szacunkowe, jak i rzeczywiste, z funkcjonującej instalacji fotowoltaicznej, ukazując na ich podstawie istotne różnice
w szacunkach energetycznych wpływające na ocenę efektywności ekonomicznej.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, analiza opłacalności, mikroinstalacja, prosument
Abstract. Energy generation in renewable sources has several advantages, including free
and green energy and independence energy supply from a grid. Thanks to these advantages and significant decreases in the prices of photovoltaic modules, recently, the use
of renewable energy sources for electricity has become increasingly popular. A number
of administrative facilities, as well as a number of mechanisms for balancing (net mettering), have significantly increased the installed capacity in photovoltaic systems. The
article presents economic efficiency analyzes of photovoltaic plant used in a small rural
household. The analyzes examined the influence of selected factors, which decisively influence on the economic profitability level of this generation systems type. The analyzes
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used both estimates (model) and actual data from a functioning photovoltaic installation, showing them significant differences in energy estimates influencing the assessment of economic efficiency.
Keywords: photovoltaics, cost-effectiveness analysis, micro-installation, prosumer

Wstęp
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł ma szereg zalet, do których można zaliczyć
m.in. pozyskanie darmowej odnawialnej w czasie i ekologicznej energiiczy też uniezależnienie od dostaw energii z sieci(Lewandowski, 2006; Soliński, 2015;Gasparatos i in.,
2017). W ostatnim czasie wykorzystanie odnawialnych źródeł do produkcji energii
elektrycznej zyskuje coraz większą popularność na świecie. Wynika to z kilku czynników, z których dominującymi są przede wszystkim czynniki natury ekonomicznej,
związane z coraz większą redukcją kosztów instalacji fotowoltaicznych, istniejącego
systemu wsparcia (prosumenckiego) oraz możliwości uzyskania dotacji, czy też preferencyjnego kredytowania dla tego typu instalacji.
Jednym z głównych problemów towarzyszących wytwarzaniu energii opartej na
promieniowaniu słonecznym jest duża zmienność wielkości jej wytwarzania, wynikająca z zależności ilości produkowanej energii od aktualnych warunków pogodowych.
Z jednej strony przenosi się to na niepewność szacunków energetycznych dla planowanych instalacji, a z drugiej ciągłą zmienność w czasie wpływającą na konieczność
jej bilansowania. Wprowadzenie w systemie prawnym instytucji prosumenta, a także
szeregu mechanizmów pozwalających na bilansowanie netto zużytej i wyprodukowanej przez mikroinstalację energii (ang. net mettering), co znacząco redukuje niedogodności dla prosumenta.
W małych gospodarstwach rolnych prowadzących działalność rolną istnieje większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, która jest zużywana m.in. do podgrzewania wody wykorzystywanej w hodowli zwierząt (pojenie, mycie), oświetlenia budynków
gospodarczych czy też działania urządzeń elektrycznych. Jednocześnie gospodarstwa
te dysponują budynkami gospodarczymi z dużymi połaciami dachowymi, na których
często istnieje możliwość instalacji modułów fotowoltaicznych.

Cel, materiał i metoda badawcza
Wprowadzenie nowego systemu wsparcia mikroinstalacji istotnie zmieniło zasady
i reguły rozliczania energii oddanej do sieci przez wytwórcę (prosumenta). Zmiany te
mają odzwierciedlenie w kształtowaniu się opłacalności tego rodzaju inwestycji.
Celem badań było przedstawienie analizy efektywności ekonomicznej mikroinstalacji prosumenckiej wykorzystywanej w małym wiejskim gospodarstwie. Badaniami
objęto instalację fotowoltaiczną (PV) małej mocy, która była zlokalizowana w Polsce
Południowej. Dane dotyczące produktywności instalacji fotowoltaicznej pozyskano
z bazy danych PV-GIS (ang. Solar radiationdatabase: SAF PVGIS-classic), która zawiera
uaktualnione dane o natężeniu promieniowania słonecznego w miejscu instalacji
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badanej elektrowni PV, oraz wyznaczono na podstawie rzeczywistych odczytów energetycznych badanej instalacji PV.
W analizie zbadano wpływ szeregu czynników, które w sposób decydujący oddziałują na poziom opłacalności ekonomicznej. W analizach wykorzystano zarówno dane
szacunkowe, jak i rzeczywiste, z funkcjonującej instalacji fotowoltaicznej, ukazując
na ich podstawie istotne różnice w szacunkach energetycznych wpływające na ocenę
efektywności ekonomicznej.
W badaniach wykorzystano następujące metody oceny efektywności ekonomicznej:
– prosty okres zwrotu,
– wartość zaktualizowaną netto (NPV),
– wewnętrzną stopę zwrotu (IRR).
Prosta stopa zwrotu informuje nas o okresie, w jakim przyszłe efekty inwestycji
(w tym przypadku oszczędności energii i związane z tym efekty finansowe) zrównają
się z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi. Z kolei wartość zaktualizowana netto
(NPV) pozwala określić obecną wartość wpływów i wydatków pieniężnych związanych
z realizacją inwestycji.Wartość zaktualizowaną netto można określić jako zaktualizowaną na moment przeprowadzenia oceny korzyści, jakie może przynieść realizacja
danego projektu. Do jej wyznaczenia wykorzystuje się wzór (1):
n

NPV = ∑
t =0

C
F

t

(1 + r )t

(1)

w którym:
CFt – strumień pieniężny w okresie t,
r
– koszt kapitału (stopa dyskontowa),
t
– kolejny rok okresu obliczeniowego t = (0, 1, 2, 3 ..., n),
Kryterium oceny projektu jest w tym przypadku oparte na wartości NPV. Gdy
to projekt może być realizowany, a gdy NPV = 0 to decyzja jest niejednoznaczna, projekt może ale nie musi być realizowany. Natomiast gdy NPV < 0 to
projekt powinien zostać odrzucony, czyli nie powinno się podejmować decyzji związanej z realizacją danego przedsięwzięcia.
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest to taka wielkość stopy dyskontowej r – oznaczana jako IRR –przy której następuje zrównanie zdyskontowanych wpływów ze zdyskontowanymi wydatkami lub − co jest równoznaczne −gdy wartość NPV = 0. Informuje
ona w sposób bezpośredni o stopie rentowności danego przedsięwzięcia. Wewnętrzną
stopę zwrotu IRR można wyznaczyć ze wzoru (2):

NPV > 0

n

IRR =

n

(
∑ CF (1 + IRR )
t =1

t

C
F

n −t )
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Wielkość IRR można interpretować jako stopę zwrotu zainwestowanego kapitału
lub jako graniczny koszt, po jakim może być zgromadzony kapitał na sfinansowanie
danego przedsięwzięcia.

System wsparcia mikroinstalacji fotowoltaicznych dla
prosumentów
W dniu 1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015, poz.
478 z późn. zm.), opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 925, zwanej dalej ustawą o OZE,
która wprowadziła nowe zasady rozliczenia energii elektrycznej dla klientów indywidualnych, zwanych dalej prosumentami. Ustawa ta mianem prosumenta określa
odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy
kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną, wyłącznie z odnawialnych źródeł
energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
W ustawie mikroinstalacja została zdefiniowana jako instalacja odnawialnego
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej energii elektrycznej nie większej niż
40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
Wytwarzanie w mikroinstalacji i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej przez
prosumenta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. Nie jest też świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 710 z późn. zm.).
Przy użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej, w pierwszej kolejności, wyprodukowana energia elektryczna jest zużywana na zaspokojenie bieżących potrzeb gospodarstwa domowego. Jeżeli produkcja energii jest większa niż wynosi bieżące zużycie,
wytworzona nadwyżka jest oddawana do sieci energetycznej. Ustawa wprowadza tzw.
net-metering, czyli system rozliczenia okresowego w formie opustu do faktury:
•

w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh
energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej,

•

w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh
energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej.
Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta zgodnie z okresami przyjętymi w umowie kompleksowej
– najczęściej 6 miesięcy.
Ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii jest rozliczana po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii ze wszystkich faz dla trójfazowych
mikroinstalacji. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, prosument nie uiszcza:
•

na rzecz sprzedawcy – opłat z tytułu jej rozliczenia,

•

opłat za usługę dystrybucji.
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Nadwyżką energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci, wobec
ilości energii pobranej przez niego z tej sieci, dysponuje sprzedawca, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat (m.in. za usługę dystrybucji). Na wykorzystanie
nadwyżek wyprodukowanej energii oraz energii wprowadzonej do sieci nie wcześniej
niż 1 lipca 2016 r., prosument posiada 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego, po
upływie powyższego okresu traci taką możliwość.
Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosument ma obowiązek rozliczenia energii elektrycznej na podstawie zawartej umowy kompleksowej. Podmiot
posiadający rozdzielone umowy nie może zostać uznany za prosumenta i podlegać
rozliczeniom uwzględniającym opusty.

Czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną
i energetyczną instalacji fotowoltaicznej w obecnym
systemie prosument
Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, należy wziąć pod uwagę szereg
czynników. Do głównych z nich możemy zaliczyć:
•

dostępną moc przyłączeniową,

•

typinstalacji (jednofazowa, trójfazowa),

•

aktualne zużycie energii elektrycznej,

•

powierzchnię do zainstalowania instalacji (powierzchnię dachu), jej nośność oraz
orientację i deklinację.

Kolejne czynniki związane będą z dalszymi perspektywami i możliwościami przeorientowania funkcjonowania gospodarstwa domowego w kierunku zwiększenia zużycia energii, np. poprzez elektryczne ogrzewanie wody użytkowej, zasilanie samochodu
elektrycznego czy też w kierunku zmniejszenia zużycia energii, np. instalacja oświetlenia led.
Wszystkie wyżej wymienione czynniki będą determinowały optymalną wielkość
mocy do instalacji w systemie fotowoltaicznym. Jeśli założymy,że moc przyłączeniowa dla budynku jednorodzinnego to z reguły około 10 kW, wtedy bez dodatkowych
formalności istnieje możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej. W takim zakresie
mocy, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii,można zastosować najkorzystniejszy współczynnik bilansowania na poziomie 0,8.

Technologie wykorzystania energii Słońca – ogniwa
fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne są przykładem bezpośredniego wykorzystania energii promieniowania słonecznego. W wyniku konwersji fotowoltaicznej wytwarzają energię
elektryczną prądu stałego. Od momentu zaobserwowania zjawiska fotowoltaicznego
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poszukiwano materiałów, które posiadałyby optymalne właściwości fotoelektryczne,
jednakże dopiero od połowy XX w. zaobserwowano nasilenie badań nad właściwościami materiałów na większą skalę. Najbardziej popularnym obecnie materiałem
w fotowoltaice jest krzem i w przypadku jego wykorzystania stosuje się dwa typy ogniw
(Soliński i in., 2015):
•

ogniwa monokrystaliczne – charakteryzujące się dobrą sprawnością konwersji fotowoltaicznej w produkcji komercyjnej, która waha się w granicach 15–18%, natomiast w laboratoriach wynieść może nawet 25%,

•

ogniwa polikrystaliczne – charakteryzujące się stosunkowo prostym procesem
wytwarzania, niższymi kosztami w stosunku do ogniw monokrystalicznych, a ich
sprawność konwersji fotowoltaicznej w produkcji komercyjnej waha się w granicach 13–16%, a w laboratoriach około 20%.

Prowadzone są badania nad innymi materiałami półprzewodnikowymi, które
często mają lepsze właściwości energetyczne niż krzem.
Jednak ogniwa fotowoltaiczne i budowane z ich wykorzystaniem moduły, a następnie panele fotowoltaiczne, nie są jedynymi elementami składowymi elektrowni fotowoltaicznej. W skład typowego systemu fotowoltaicznego wchodzą (Soliński i in.,
2015):
•

moduły fotowoltaiczne,

•

inwerter sieciowy DC/AC– służący do zamiany prądu stałego na prąd przemienny,
a ponadto mający zdolność synchronizowania się z siecią energetyczną,

•

infrastruktura elektryczna systemu fotowoltaicznego, w tym kable połączeniowe
układu PV (odporne na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych) oraz
konektory połączeniowe,

•

systemy montażowe modułów fotowoltaicznych.

Wydajność energetyczna elektrowni fotowoltaicznej
Pierwszym krokiem przy projektowaniu systemu fotowoltaicznego jest określenie
mocy jednostki wytwórczej, zależnej od przyszłego wykorzystania elektrowni i możliwości instalacyjnych. Na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na energię
elektryczną oraz wiedzy na temat lokalnych warunków słonecznych można w przybliżeniu wyliczyć moc elektrowni słonecznej.
Istnieje wiele sposobów doboru mocy instalacji, ze względu na różne kryteria m.in.
prawdopodobieństwo utraty dostaw (LLPP), dostosowanie do maksymalnego obciążenia krótkoterminowego, dostosowanie do zapotrzebowania w danym okresie czasu czy
też kryteria związane z bilansowaniem zapotrzebowania na energię lub kosztami (zob.
Mahesh i Sandhu, 2015).
Analizując obecny stan prawny w Polsce dla mikroinstalacji wykorzystywanej
przez prosumenta (przedstawiony powyżej) najlepszym sposobem będzie podejście
związane z bilansowaniem rocznym, czyli minimalizacją różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem gospodarstwa domowego na energię w ciągu roku a energią wytworzoną
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przez instalację fotowoltaiczną. Należy przy tym mieć na uwadze nadwyżkę wielkości
energii, która zostanie rozliczona ze współczynnikiem 0,8.
Poniżej przedstawiono dwie analizy produktywności: pierwszą bazującą na danych
szacunkowych (modelowych), a drugą na danych rzeczywiście funkcjonującej instalacji fotowoltaicznej, w celu pokazania występujących różnic i problemów związanych
z szacunkiem efektywności ekonomicznej i energetycznej, bazujących na danych
szacunkowych.
Badana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana jest w Polsce Południowej i charakteryzuje się następującymi wartościami inklinacji i orientacji w stosunku do kierunku
południowego (inklinacja: 39 stopni, orientacja -30 stopni) oraz następującymi parametrami technicznymi: 19 sztuk modułów fotowoltaicznych REC 260PE o łącznej
mocy 4,94 kWp oraz inwerter ABB TRIO 8,5 TL.

Dane szacunkowe dotyczące efektywności energetycznej instalacji
fotowoltaicznej
W celu wyznaczenia wydajności energetycznej z elektrowni fotowoltaicznej wykorzystano bazę danych PV-GIS (ang. Solar radiationdatabase: SAF PVGIS-classic)zawierającą uaktualnione dane o natężeniu promieniowania słonecznego w miejscu instalacji
badanej elektrowni. Obliczeń dokonano dla południowej części Polski. Według wyliczeń w badanej lokalizacji wyniosła ona 4610 kWh rocznie.
Do obliczeń przyjęto następujące założenia:
•

kąt nachylenia paneli 39o,

•

moduły fotowoltaiczne w technologii krzemowej,

•

sprawność konwersji 14%,

•

moc zainstalowana 4,9 kW,

•

straty temperaturowe 7,2%,

•

straty odbiciowe 3,1%,

•

pozostałe straty (przesył energii, inwerter) 14%.

W tabeli 1 przedstawiono wielkości średniej miesięcznej produktywności uzyskanej z badanej lokalizacji dla danych modelowych i rzeczywistych.
Należy pamiętać o możliwej zmienności zasobów oraz zmniejszeniu sprawności
PV w ciągu kolejnych lat (średnio ok. 1% w ciągu roku), a także wpływie lokalnych
warunków na bieżącą sprawność systemu,np. oblodzenie czy zwiększone opady
śniegu, usytuowanie w nieoptymalnym kierunku i płaszczyźnie (kącie), zacienienie.
Dodatkowo należy uwzględnić możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zużycia
energii w przyszłości,w wyniku wykorzystaniadodatkowych urządzeń (np. klimatyzacji) lub zastosowania rozwiązań energooszczędnych (np. oświetlenie led), czy też
przeznaczenia energii na inne cele (np. przygotowanie CWU).

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2017

112

Bartosz Soliński, Józef Kała

Tabela 1. Miesięczne produktywność instalacji fotowoltaicznej – dane szacunkowe (modelowe) i rzeczywiste
Table 1. The monthly productivity of the photovoltaic installation – estimated (model)
and actual
Miesięczna
produkcja – dane
modelowe (kWh)
Monthly production
– model data (kWh)

Miesięczna
produkcja – dane
rzeczywiste (kWh)
Monthly production
– real data (kWh)

Styczeń / January

138

214

Luty / February

202

235

Marzec / March

418

400

Kwiecień / April

548

452

Maj / May

575

674

Czerwiec / June

556

744

Lipiec / July

586

639

Sierpień / August

561

694

Wrzesień / September

426

564

Październik / October

314

245

Listopad / November

167

156

Grudzień December

121

155

Średnia miesięczna wielkość energii
(dla całego roku) / Average monthly
energy generation (for the whole year)

384

431

Całkowita wielkość energii
wytworzona w ciągu roku / Total
energy generation during the year

4610

5173

Miesiąc / Month

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Dane rzeczywiste dotyczące efektywności energetycznej instalacji
fotowoltaicznej
Wydajność energetyczną wyznaczono na podstawie rzeczywistych odczytów energetycznych działającej instalacji PV w ciągu roku i wyniosła ona 5173 kWh/rok (tab. 1).
Warte zauważenia są też fakty związane z tym, że pracująca instalacja w zasadzie
nigdy nie osiąga swojej mocy maksymalnej, co związane jest ze stratami temperatu-
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rowymi modułów fotowoltaicznych. Maksymalna moc chwilowa badanej instalacja
została osiągnięta 5 czerwca 2017 r. – na poziomie 4726 W, natomiast maksymalna
wielkość dziennej produkcji została osiągnięta 2 czerwca 2017 r. – na poziomie 35 kWh.

Ocena efektywności ekonomicznej elektrowni
fotowoltaicznej
Do oceny efektywności ekonomicznej wykorzystano metody przedstawione powyżej
oraz określono niezbędne założenia, które przedstawiono w tabeli 2. Nakłady inwestycyjne przyjęto na podstawie oferty rynkowej uzyskanej na badany system fotowoltaiczny, a do analiz kosztów przyjęto montaż modułów fotowoltaicznych wskazanych
wcześniej (19 sztuk) o mocy łącznej 4,9 kW.
Tabela 2. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
Table 2. Investment cost and source of financing
Pozycja / Position

Wielkość / Quantity

Nakłady inwestycyjne / Investment cost

32 900 zł

Kwota dotacji / Amount of subsidy

40% nakładów inwestycyjnych
40% of investment cost

Kwota kredytu / Amount of loan

19 740 zł

Okres kredytowania / Loan period

60 miesięcy / 60 month

Oprocentowanie kredytu
Credit interest rate

stała stopa 1% w stosunku rocznym
Fixed annualy rate 1%

Prowizja / Provision

3% kwoty kredytu / 3% amount of loan

Źródło: Opracowanie własne
Source: Autor’s study

Ze względu na to, że urządzenia te w zasadzie nie wymagają dozoru, w analizach
pominięto koszty eksploatacyjne. Należy pamiętać, że koszty te związane są z obsługą,
drobną naprawą elementów montażowych, przeglądami układu i w znaczącej części
mogą być przeprowadzone samodzielnie przez właściciela gospodarstwa domowego,
czy też małego gospodarstwa rolnego.Wyższe kosztyeksploatacyjne mogą wystąpić po
upływie gwarancji, jednak w tym uproszczonym rachunku zostały one pominięte.
Do analiz ekonomicznych wykorzystano przedstawione powyżej metody, przyjmując następujące założenia:
•

okres analizy przyjęto na 15 lat, w którym ta instalacja może pracować z gwarantowaną mocą wyjściową (maksymalne zmniejszenie wydajności 0,7% rocznie, według
danych producenta modułów),
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•

40% energii będzie bezpośrednio zużywane a pozostała część zostanie przesłana
do sieci elektroenergetycznej,

•

cenę energii przyjęto dla ceny z taryfy G11 Tauron sprzedaż i dystrybucja, dającą
kwotę 0,437 zł/kWh + VAT,

•

stopa dyskontowa 2,5% (stopa oprocentowania długoterminowych obligacji skarbu
państwa).

W tabeli 3 zestawiono wyniki uzyskane dla wyżej przedstawionych założeń i dla
danych szacunkowych (modelowych) dotyczących wielkości energii oraz dla rzeczywistej wielkości energii wytworzonej w funkcjonującej instalacji fotowoltaicznej.
Tabela 3. Wyniki analiz ekonomicznych
Table 3. Results of the economic analysis

Parametr / Parameter

Wartości dla danych
szacunkowych
Values for estimated data
(model)

Wartości dla danych
rzeczywistych
Values for real data

wielkości bez uwzględnienia dotacji / quantities without subsidies
NPV
SPBT – okres zwrotu / SPBT –
payback period

–6 690 zł

–4 843 zł

16 lat

15 lat

wielkości po uwzględnieniu dotacji (40%) / quantities with subsidies (40%)
NPV

6 149 zł

7 995 zł

SPBT – okres zwrotu / SPBT –
payback period

10 lat

9 lat

IRR – wewnętrzna stopa
zwrotu

7,3%

8,6%

Źródło: Opracowanie własne
Source: Autor’s study

Wnioski
Wyniki analiz efektywności energetycznej i ekonomicznej jednoznacznie potwierdzają,
że oparcie się na danych szacunkowych (modelowych) może znacząco odbiegać od
danych rzeczywistych uzyskiwanych wielkości rocznej produkcji energii elektrycznej
przez instalację. Należy też pamiętać, że badano jedynie jeden wybrany rok, a kolejne
lata mogą się nieco różnić pod względem nasłonecznienia, co będzie miało pewien
wpływ na otrzymane wyniki oceny ekonomicznej.
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Uzyskane oszczędności zużycia energii (wynikające z pokrycia go produkcją
własną) i związane z nimi oszczędności finansowe, na podstawie danych rzeczywistych okazały się bardziej korzystne. Z jednej strony instalacja wytwarza więcej energii niż wskazywały dane szacunkowe (modelowe), niestety z drugiej strony pokrycie
energii bezpośrednio zużywanej (bilansowanie) wyniosło zaledwie 20%, co spowodowało konieczność magazynowania energii w sieci i następnie zastosowanie opustu
0,8. Niekorzystnie wpłynęło to na wykorzystanie instalacji i uzyskane oszczędności,
ponieważ w pierwszym półroczu, wyprodukowano zbyt dużo energii w stosunku
do zużycia i nawet po zastosowaniu przelicznika 0,8 nie odzyskano około 350 kWh
(zostało to za darmo przekazane do sieci), a w drugim półroczu wielkość energii
po opuście nie wystarczała do pokrycia zapotrzebowania i wystąpiła konieczność
zapłaty za 142 kWh energii elektrycznej, którą można było pośrednio zbilansować
z pierwszym półroczem.
Analizy ekonomiczne wykazały, że wykorzystanie tego rodzaju instalacji bez
uzyskania dotacji jest nieopłacalne. Dopiero dotacja sprawia, że inwestycja staje się
interesująca dla prosumenta, co pokazuje dodatnia wartość NPV. Okres zwrotu wynosi
wtedy około 9 lat.
Przeprowadzone analizy wskazują też na kilka kolejnych wniosków dotyczących
wykorzystania tego typu instalacji w małych gospodarstwach rolnych:
1. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być tak dobrana, by wyprodukowana energia elektryczna całkowicie bilansowała energiępobraną z sieci (należy uwzględnić
to, że niezbilansowaną część energii odzyska się ze współczynnikiem 0,8).
2. Jak najwięcej energii było zużyte w momencie jej wytworzenia, wtedy jak najmniej
energii będzie oddawane do sieci za darmo (nadwyżka po bilansowaniu i zastosowaniu opustów).
3. Bezprzedmiotowe jest rozważanie magazynowania energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych, dla których jest możliwość bilansowania
i rozliczania netto z energią pobraną z sieci (ang. net mettering), ponieważ jest to
nieopłacalne.
4. Ze względu na ogólne bilansowanie wskazana jest instalacja trójfazowa.
5. Instalowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 10 kW (bilansowanej
współczynnikiem 0,7 do 1) należy rozważyć tylko wówczas, gdy jest potrzeba zużywania większej ilości energii elektrycznej, np.: w gospodarstwie rolnym dysponującym budynkami gospodarczymi z dużymi połaciami dachowymi i dużą mocą
przyłączeniową (np. do 40 kW), do ogrzewania domu czyteż ładowania samochodu
elektrycznego.
Wiedząc, że największą korzyść z instalacji fotowoltaicznej uzyska się wówczas,
gdy jak najwięcej energii zostanie zużyte w momencie jej wytworzenia (energia zbilansowana), wydaje się, że gospodarstwa domowe powinny także rozważyć zmianę funkcjonowania tak, by pewne działania,np. pranie, gotowanie,prasowanie, podgrzewanie
wody były czynione w momencie wytwarzania energii przez instalację fotowoltaiczną.
Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych jest więc szansą na zmniejszenie kosztów
funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych.
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System prosumencki w przyszłości powinien rozwijać się w kierunku możliwości tzw. sprzedaży sąsiedzkiej, ponieważ wielu mieszkańców,np. rolnicy posiadają
budynki gospodarcze o dużych powierzchniach dachów, optymalnie zorientowanych
co do kierunku i kąta powierzchni dachu, na których można instalować elektrownie
fotowoltaiczne o mocy do 40kW, a wytworzoną energię z instalacji o takiej mocy nie
są wstanie zużyć ani zbilansować wewłasnym gospodarstwie. Rozliczenie wspólnie
z sąsiadem dałoby większą możliwość wykorzystania instalacji fotowoltaicznych.
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Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich
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Availability of health care in rural areas in Poland
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Streszczenie. Celem badań jest analiza zróżnicowania przestrzennego, kosztowej dostępności iakceptowalności usług zdrowotnych na obszarach wiejskich w Polsce oraz
konsekwencji tego zróżnicowania dla stanu zdrowia populacji. Zastosowana metodologia umożliwiła identyfikację obszarów wiejskich, które zapewniają dobry, a nawet bardzo dobry dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz tych charakteryzujących się słabym
lub bardzo słabym dostępem. Sformułowano następujące hipotezy badawcze: (H1) dostępność do usług zdrowotnych na obszarach wiejskich jest zróżnicowana regionalnie;
(H2) dostępność opieki zdrowotnej nie poprawiła się w analizowanym okresie; (H3) dostępność usług zdrowotnych wpływa na stan zdrowia populacji. W badaniu wykorzystano narzędzia ekonometryczne i statystyczne: metodę Perkala, metodę Local Quotient
i metodę Florence auzyskane wyniki uprawniają do przyjęcia wszystkich hipotez badawczych.
Słowa kluczowe: obszary wiejskie, dostęp do opieki zdrowotnej, Metoda Perkala, metoda Local Quotient i Florence
Abstract. The aim of the research is the analysis of spatial differentiation, acceptability
and cost-accessibility to health services in rural areas of Poland, and its consequences
for population’s state of health. The employed methodology also enables the identification of rural areas, that provide a good, or even very good, access to healthcare services
and those characterized by low, or very low access. The following research hypotheses
have been formulated: (H1) accessibility to health services in ruralareas is regionally diAdres do korespondencji – Corresponding author: Dr Paulina Ucieklak-Jeż, Wydział FilologicznoHistoryczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200
Częstochowa; e-mail: p.ucieklak@o2.pl; DrAgnieszka Bem, Katedra Finansów Przedsiębiorstw
i Finansów Publicznych,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120,
53-345 Wrocław; e-mail:bemagnieszka@gmail.com
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versified; (H2) the availability of healthcare services has not improved in the analyzed
period; (H3) the availability of healthcare services affects population’s state of health.
In order to prove those hypotheses we have employed econometric and statistical tools:
Perkal’s method, Local Quotient and Florence’s method Obtained results have entitled us
to adopt all research hypotheses.
Keywords: rural areas, access to health care; Perkal’s method, Local Quotient and
Florence’s method.
JEL classification: I14, R12, H75

Wstęp
Sprawiedliwy system opieki zdrowotnej powinien zapewniać równy dostęp do opieki
zdrowotnej, niezależnie od potrzeb zdrowotnych, zasobów finansowych czy miejsca
zamieszkania. Fakt mieszkania na terenach wiejskich nie powinien więc mieć wpływu
na możliwość korzystania ze świadczeń ochrony zdrowia. Jednak badania empiryczne, prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wskazują na istnienie różnic pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi nie tylko w zakresie statusu
społeczno-ekonomicznego mieszkańców, lecz także w dostępie do opieki zdrowotnej. Podstawowe problemy w tym obszarze to brak wykwalifikowanych pracowników
służby zdrowia, odległość od głównych centrów medycznych, ograniczony dostęp do
specjalistycznych usług zdrowotnych, profilaktyki i promocji zdrowia, gorsze wyposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt diagnostyczny, mniejsza liczba aptek,
a przez to gorszy dostęp do niezbędnych leków oraz bariery finansowe związane
z niższym dochodem i dodatkowymi kosztami będącymi konsekwencją peryferyjnego
położenia (np. koszty transportu) (WHO, 2010). W związku z tym priorytetowym celem
WHO stało się zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej. W maju 2016 r.
na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia zaproponowano nowe rozwiązania mechanizmów finansowania, zarządzania, i świadczenia usług zdrowotnych, sformułowane
w przewodniku zatytułowanym Framework on integratedpeople-centredhealth services (IPCHS).Opracowano uniwersalną wizję, tzw. ramy programowe, które mogą być
dostosowywane do potrzeb wszystkich krajów, niezależnie od tego, czy są to kraje
o dochodzie wysokim, średnim czy niskim, o stabilnym systemie finansowania lub
podlegające procesom transformacji1.
Pojęcie dostępności może być analizowane w różnych wymiarach. Przede wszystkim jako dostępność potencjalna, która obejmuje identyfikację potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, oraz jako dostępność ujawniona, gdzie podstawą analizy są
faktycznie zrealizowane świadczenia medyczne (Harding, 1999; Wilson i Rosenberg,
2004). Frączkiewicz-Wronka (2004) wyróżniła natomiast pięć wymiarów dostępności
opieki zdrowotnej, tj. akceptowalność, osiągalność, dostępność kosztową, dostępność
organizacyjną i dostępność przestrzenną.
Akceptowalność obrazuje związek pomiędzy oczekiwaniami pacjenta a stopniem
spełnienia tych oczekiwań, w warunkach konkretnego kontaktu z ochroną zdro1

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en/
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wia. Kluczowym zadaniem badawczym jest tutaj subiektywna ocena dostępności,
dokonana przez pacjentów (np. częstość i przyczyny rezygnacji z wizyt u lekarza,
czas oczekiwania na uzyskanie porady itp.) w formie badań ankietowych. Analiza
opiera się na założeniu, że samopoczucie pacjentów jest uwarunkowane przez ich
interakcje z systemem opieki zdrowotnej. Akceptowalność oznacza więc wrażliwość
(ang. responsiveness) systemu opieki zdrowotnej na potrzeby pacjentów (Rashidian
i in., 2011; Pinto, George, Hegde, 2014; Askari i in., 2016; Fazaeli i in., 2016), która
wpływa na poprawę zdrowia także dzięki szybszemu otrzymaniu pomocy lekarskiej
przez zainteresowane osoby, co koreluje z pojęciem osiągalności, większej otwartości pacjentów w interakcjach z pracownikami służby zdrowia oraz prawidłowym
przyswajaniem informacji przekazywanych przez personel medyczny. Dostępność
organizacyjna to poziom dostosowania warunków organizacyjnych realizowania
świadczeń i praktycznych możliwości korzystania ze stosowanych rozwiązań przez
pacjentów. Dostępność, w aspekcie kosztowym, to postrzeganie przez pacjentów
możliwości ponoszenia kosztów związanych z procesem leczenia. Osiągalność
natomiast to stosunek wielkości i struktury zasobów, znajdujących się w dyspozycji
systemu opieki zdrowotnej, do wielkości, i struktury, potrzeb zdrowotnych określonej populacji (Kludacz, 2013).
Jednym z podstawowych nurtów badań nad dostępnością świadczeń zdrowotnych
jest dostępność przestrzenna, zarówno w ujęciu potencjalnym, jak i ujawnionym,
będąca relacją pomiędzy przestrzenną dystrybucją zasobów a terytorialnym rozmieszczeniem osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Wykorzystuje się przy tym
szeroką gamę wskaźników realizacji usług publicznych (Guagliardo, 2004; McGrail
i Humphreys, 2009; Fransen i in., 2015). Najprostsze z nich opierają się na analizie
wskaźnika liczby ludności do wybranych kategorii usługodawców (liczba dostawców lub pracowników medycznych na jednego mieszkańca) (Rosenthal, Zaslavski,
Newhouse, 2005), jak również ilość zrealizowanych usług zdrowotnych w relacji do
liczby ludności.
Problemy nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, wynikające z miejsca
zamieszkania w układzie wieś-miasto, zostały potwierdzone w kilku badaniach (Casey,
Thiede Call, Klingner, 2000; Bennett i in., 2012). Mieszkańcy wsi rzadziej korzystają
z regularnych wizyt u lekarza (Arcury i in., 2005), w tym usług profilaktycznych (Valet,
Perry, Hartert, 2009) i mają zazwyczaj słabszy dostęp do służb ratowniczych (Watts
i in., 1999; Fan, Shah, Veazie, 2011), które są zazwyczaj zlokalizowane na obszarach
miejskich.
Istotnym czynnikiem, który wywiera wpływ na nierówny dostęp do świadczeń,
jest mniejsza mobilność ludności, wynikająca z wielu elementów, takich jak stan
zdrowia, stan sieci drogowej czy brak komunikacji publicznej (Field, 2000; Arcury
i in., 2005; Goins i in., 2005; Berkowska, Rasz, Stankiewicz, 2010; Fan, Shah, Veazie,
2011; Jarczewska i Jarczewski, 2015). Niższa mobilność jest ważna ze względu na
ogólnie słabszą lub rozproszoną infrastrukturę medyczną (Casey, Thiede Call,
Klingner, 2000; Arcury i in., 2005; Valet, Perry, Hartert, 2009; Bennett i in., 2012).
W tych warunkach szczególnego znaczenia nabierają również ograniczenia finansowe (Rosenthal i Fox, 2000; Goins i in., 2005;Ciura, 2010). W Polsce od wielu lat
prowadzi się badania w obszarze identyfikacji nierówności w dostępie do świadczeń
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zdrowotnych, jednak charakteryzują się one dużą dyspersją (Sowa, 2007; Łyszczarz
i Wyszkowska, 2010). W wyniku procesów koncentracji, zachodzących w sektorze
ochrony zdrowia, obserwuje się zmniejszającą liczbę świadczeniodawców działających na terenach wiejskich (Sikorska, 2001; Wrzochalska, 2005), co przełożyło się
na, potwierdzone w badaniach, nierówności w zdrowiu (Ucieklak-Jeż, 2016 a,b; Bem,
Ucieklak-Jeż, Prędkiewicz, 2013; Bem i Ucieklak-Jeż, 2014; Bem i Ucieklak-Jeż, 2015)
i w dostępności świadczeń (Siedlecki i in., 2017, Ucieklak-Jeż, Bem, Predkiewicz,
2015; Krawczyk-Soltys, 2014).
Celem pracy jest analiza zróżnicowania przestrzennego, akceptowalności i dostępności kosztowej do świadczeń zdrowotnych na obszarach wiejskich w Polsce oraz
konsekwencji tego zróżnicowania dla stanu zdrowia populacji. Metodologia, zastosowana w badaniu, umożliwia identyfikację obszarów wiejskich, które zapewniają dobry,
lub nawet bardzo dobry, dostęp do usług opieki zdrowotnej i tych charakteryzujących
się słabym, lub bardzo słabym, dostępem. W procesie projektowania badania sformułowano następujące hipotezy badawcze:
H1: dostępność do świadczeń zdrowotnych na obszarach wiejskich jest regionalnie
zróżnicowana;
H2: dostępność usług zdrowotnych nie uległa poprawie w analizowanym okresie;
H3: dostępność usług opieki zdrowotnej wpływa na stan populacji.
Hipoteza H1 zakłada, że obszary wiejskie w Polsce zapewniają różny poziom dostępu
do usług opieki zdrowotnej w wyniku wadliwego mechanizmu alokacji zasobów, co
powoduje mniejszą liczbę dostępnych usług dla mieszkańców obszarów wiejskich.
Hipoteza H2 jest wzmocnieniem hipotezy H1 – sformułowano założenie, że różnice
te są utrwalone, co oznacza również, że w czasie objętym analizą nie podjęto działań
korygujących.Przy konstrukcji hipotezy H3 przyjęto założenie, że istnieje znaczący
związek między dostępnością usług opieki zdrowotnej w województwach a stanem
zdrowia ludności mierzonym oczekiwaną długością życia.
Dane analizowano na poziomie regionów, odpowiadających poziomowi NUTS2
(16 województw). W badaniu przyjęto definicję obszarów wiejskich zaproponowaną
przez Główny Urząd Statystyczny (Wilkin, 2007). Dane pozyskano z Głównego Urzędu
Statystycznego, z badania Stan zdrowia ludności Polski 2014 r. oraz Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Materiał i metody
W pierwszym etapie badania (ocena dostępności przestrzennej) zastosowano wskaźnik
Perkala, czyli syntetyczny wskaźnik, który jest sumą znormalizowanych wskaźników.
Konstrukcja wskaźnika obejmuje kilka etapów: (1) wybór zmiennych, (2) standaryzację, (3) konwersję destymulant na stymulanty, (4) konstrukcja wskaźnika syntetycznego (Malkowski, 2007). Syntetyczny wskaźnik przyjmuje formę:

zik =

xik − x
Sk

(1)
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gdzie:
x – średnia k-zmiennej
xik – wartość i-tej zmiennej dla k-tego obiektu
Sk – odchylenie standardowe k-zmiennej opisane wzorem:

∑ (xik − x)

2

Sk =

n

(2)

gdzie:
n – liczba obserwacji
Podczas gdy dla destymulant zastosowano formułę:
zik =

x − xik
Sk

(3)

Na podstawie wcześniejszych badań wytypowano wskaźniki charakteryzujące
dostęp do usług opieki zdrowotnej (Ucieklak-Jeż i Bem, 2015; Ucieklak-Jeż, Bem,
Prędkiewicz, 2015; Bem i Ucieklak-Jeż, 2014; Bem, Ucieklak-Jeż i Prędkiewicz, 2013;
Bem, Ucieklak-Jeż, 2016). Zmienne X11, X12, X13, X14, X15 charakteryzują zasoby opieki
zdrowotnej istotne z punktu widzenia ludności wiejskiej (tab. 1).
Na podstawie wartości wybranych zmiennych utworzono syntetyczny wskaźnik
Perkala dostępności opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich. Interpretację przeprowadzono na podstawie klas dostępności (Malkowski, 2007):
klasa XL– najwyższy dostęp do usług opieki zdrowotnej ( zik > x + sk );
klasa L – większy niż przeciętny dostęp do usług opieki zdrowotnej ( x < zik < x + sk );
klasa M –niski dostęp do usług opieki zdrowotnej ( x − s < zik < x );
klasa S –najniższy dostęp do usług opieki zdrowotnej ( zik < x + s ).
gdzie: s – odchylenie standardowe
W drugim etapie badania przeanalizowano zmienne X21, X31, X32, X33, które w ogólnym ujęciu odzwierciedlają wrażliwość systemu opieki zdrowotnej i dostępność kosztową. W badaniu zastosowano wskaźniki struktury, tj. iloraz lokalizacji LQ (ang.Local
Quotient). LQ to statystyka analityczna, która mierzy specjalizację regionu, w stosunku
do większej jednostki geograficznej (zazwyczaj państwa). Jest obliczany w celu oceny
stopnia koncentracji, czyli udziału proporcjonalnego podziału natężenia danego
zjawiskaw regionie względem natężenia innego zjawiska, zgodnie znastępującym
wzorem (Quintero,2007; Szajt, 2014):
LQ =
gdzie:
lREGi –
LREG –
lPLi –
LPL –

lREGi / LREG
lPLi / LPL

(4)

wartość pierwszej zmiennej A dla regionu i;
suma wartości pierwszej zmiennej A dla wszystkich regionów;
wartość pierwszej zmiennej B dla regionu i;
suma wartości pierwszej zmiennej B dla wszystkich regionów.
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Tabela 1. Wybrane wskaźniki opieki zdrowotnej na terenach wiejskich
Table 1. Selected measures of health care system in rural areas
Zmienna
Variable

Definicja / Definition

X11

Liczba placówek opieki zdrowotnej na 10 000 mieszkańców, według regionów
Number of healthcare centres per 10.000 inhabitansts, by regions

X12

Liczba praktyk lekarskich na 10 000 mieszkańców, według regionów
Number of physician’s practices, per 10.000 inhabitants, by regions

X13

Liczba aptek na 1 000 mieszkańców według regionów
Number of pharmacies, by regions

X14

Liczba punktów aptek na 1 000 mieszkańców według regionów
Number of pharmacy’s points, per 1.000 inhabitants, by regions

X15

Liczba konsultacji lekarskich na jednego mieszkańca
Number of medical consultations per 1 inhabitant

X21

Ludność według opóźnienia w dostępie do opieki zdrowotnej zpowodu zbyt
długiego okresu oczekiwania na wizytę
Population, by delay in access to health care services, due to too long time of
waiting for services

X31

Ludność według możliwości sfinansowania opieki medycznej sprawowanej
przez lekarza
Population by the possibility of health care services financing

X32

Ludność według możliwości sfinansowania opieki dentystycznej
Population by the possibilty of dental services financing

X33

Ludność według możliwości sfinansowania zakupu leków przepisanych na
receptę
Population by the possibility of drugs‘ financing (prescribed by a doctor)

X34

Ludność według możliwości sfinansowania opieki nad zdrowiem psychicznym
Population by the possibility of psychiatric health care financing

Źródło: Opracowaniewłasne
Source: Author’s study

W celu oceny zgodności dwóch zjawisk terytorialnych określono wskaźnik lokalizacji Florence’a:
F=

0, 5 ∑ ϖ Ai − ϖ Bi
100

(5)

gdzie:
ϖAi – wskaźnik struktury pierwszej zmiennej A dla regionu i,
ϖBi – wartość pierwszej zmiennej B dla regionu i.
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Interpretację wyników przeprowadzono na podstawie, zalecanej przez Mruka
(2003), skali:
F=0
– zmienne mają identyczną strukturę terytorialną,
F < 0,25 – badane zjawisko charakteryzuje wysoki stopień rozmieszczenia, czyli mała
koncentracja, zjawisko nie jest zlokalizowane,
0,25 < F < 0,49 – badane zjawisko charakteryzuje średni stopień rozmieszczenia,
czyli średnia koncentracja terytorialna – zjawisko jest w małym stopniu zlokalizowane,
F > 0,49 – badane zjawisko charakteryzuje niski stopień rozmieszczenia, czyli duża
koncentracja przestrzenna – zjawisko jest wysoce zlokalizowane.
W trzecim etapie badania przeprowadzono analizę stanu zdrowia ludności na
podstawie wskaźnika zmienności rozmieszczenia:
F=

0, 5 ∑ Wk − Wp
100

(6)

gdzie:
Wk – wartość struktury z okresu końcowego k;
Wp – wartość struktury z okresu końcowego p.

Wyniki i dyskusja
Wyniki badań wskazują na znaczne zróżnicowanie poziomu dostępności do usług opieki
zdrowotnej na obszarach wiejskich – tylko 2 regiony (śląskie, podkarpackie) odznaczają
się bardzo dobrym dostępem, a 3 regiony – bardzo małym dostępem (zachodniopomorskie, warmińko-mazurskie i pomorskie). Cztery regiony oferują większy niż przeciętny,
dostęp do opieki zdrowotnych (podlaskie, opolskie, lubelskie i lubuskie), a 7 regionów
(wielkopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, małopolskie
i dolnośląskie) – niski dostęp do opieki zdrowotnej. Można więc stwierdzić, że w 6 regionach ludność wiejska ma dobry, lub bardzo dobry, dostęp do systemu opieki zdrowotnej,
podczas gdy w 10 regionach dostęp ten jest, w mniejszym lub większym stopniu,ograniczony (ryc. 1). Wyniki te pozwalają na przyjęciehipotezy H1 mówiącej, że dostępność do
świadczeń zdrowotnych na obszarach wiejskich jest regionalnie zróżnicowana.
W konstrukcji hipotezy H2 założono, że różnice w dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenach wiejskich mają trwały charakter. W tym celu przeanalizowano,
jak klasy dostępności zmieniły się w okresie od 2005 do 2014 (ryc. 1 i 2).
Wyniki wskazują, że klasa dostępności nie uległa zmianie w 7 regionach, niezależnie od punktu wyjścia (XL, L, M, S).Dotyczy to również regionów charakteryzujących
się (w 2005 r.) niską lub bardzo niską dostępnością (województwa dolnośląskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie). Można również zauważyć, że
dostęp do opieki zdrowotnej pogorszył się w 6 regionach, a zwłaszcza w województwie
łódzkim, które spadło z klasy XL do S. Tylko trzy regiony poprawiły dostęp do opieki
zdrowotnej dla mieszkańców wsi: Lubuskie, Małopolskie i Wielkopolskie. To pozwala
na przyjęcie hipotezy H2.
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Interpretacja / Interpretation
klasa XL – najwyższy dostęp do usług opieki zdrowotnej / class XL – the highest access
to health care services,
klasa L – większy niż przeciętny dostęp do usług opieki zdrowotnej / class L – larger than average access to health
care services;
klasa M – niski dostęp do usług opieki zdrowotnej / class M – low access to health care services,
klasa S – najniższy
dostęp do usług opieki zdrowotnej / class S – the lowest access to health care services

Ryc. 1. Klasy dostępności opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich Polski w 2014 r. według
regionów
Fig. 1. Class of availability of health care in rural areas, in 2014, by region
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

W drugim etapie badania przeanalizowano zmienną umożliwiającą pomiar wrażliwości systemu opieki zdrowotnej X21, uwzględniając zróżnicowanie terytorialne
miejsca zamieszkania osób, które doświadczały opóźnień w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu zbyt długiego okresu oczekiwania. Analizując zmienną w układzie
wieś-miasto, można stwierdzić, że problem ten relatywnie częściej sygnalizowali
mieszkańcy wsi w województwach małopolskim (24,2%), lubuskim (20,5%), lubelskim (19,7%), podczas gdy mieszkańcy miast w województwach pomorskim (32,5%),
dolnośląskim (31,3%), mazowieckim (31,2%) i dolnośląskim (31,3%) (ryc. 3).
Indywidualne wartości wskaźnika LQ na terenach wiejskich są wyraźnie niższe
od LQ na terenach miejskich, co oznacza, że koncentracja opóźnień jest większa
w miastach.Zaobserwowano zgodność dwóch zjawisk terytorialnych na podstawie
wskaźnika lokalizacji Florence’a: dla miasta na poziomie średnim (F = 0,3465), a dla
wsi na poziomie niskim (F = 0,0565).
Analizując poziom ilorazu lokalizacji dostępności kosztowej w Polsce, biorąc
pod uwagę wartości wskaźnika lokalizacji, należy stwierdzić, że regionami wiej-
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Interpretacja / Interpretation
klasa XL – najwyższy dostęp do usług opieki zdrowotnej / class XL – the highest access
to health care services,
klasa L – większy niż przeciętny dostęp do usług opieki zdrowotnej / class L – larger than average access to health
care services;
klasa M – niski dostęp do usług opieki zdrowotnej / class M – low access to health care services,
klasa S – najniższy
dostęp do usług opieki zdrowotnej / class S – the lowest access to health care services

Ryc. 2. Klasy dostępności opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich Polski, w 2005 r. według
regionów
Fig. 2. Class of availability of health care in rural areas, in 2005, by region
Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’sstudy

Ryc. 3. Akceptowalność określona ilorazem opóźnienia w opiece zdrowotnej
Fig. 3. Acceptability measured with quotient of delay in health care
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania Stanu zdrowia ludności Polski 2014 r.
Source: Autor’s study based on:Stan zdrowia ludności Polski 2014 r.
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skimi, w których nastąpiła większa koncentracja osób, których nie stać na opiekę
medyczną, są województwa małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie, podkarpackie,
łódzkie lubelskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Natomiast koncentracja mieszkańców miast, których nie stać na opiekę medyczną, widoczna jest w województwach lubuskim, lubelskim, dolnośląskim, małopolskim, łódzkim i podlaskim. Na wsi
w województwach podkarpackim, zachodniopomorskim i lubelskim, widoczna jest
koncentracja osób, których nie stać na opiekę dentystyczną, podczas gdy w mieście
można takie zjawisko zaobserwować w województwach lubuskim i łódzkim. LQ
na terenach wiejskich, w odniesieniu do osób dostrzegających bariery w zakupie
leków, jest najwyższe w województwach dolnośląskim, łódzkim, lubuskim, a w mieście – w województwie łódzkim, lubuskim, podkarpackim i podlaskim. Natomiast
koncentracja osób, których nie stać na opiekę nad zdrowiem psychicznym na wsi
jest największa w województwach podlaskim, podkarpackim, małopolskim, wielkopolskim i mazowieckim.
Analizując stopień koncentracji przestrzennej dostępności kosztowej w Polsce, na
podstawie wartości współczynnika Florence’a, należy stwierdzić, że są one niewielkie.
Wartość współczynnika F, dla zmiennych X31, X32, X33, X34, wynosiła mniej niż 0,25, co
świadczy o małym stopniu koncentracji terytorialnej lub dużym stopniu rozmieszczenia przestrzennego. Średnia koncentracja terytorialna, dotycząca dostępności kosztowej, związanej z opieką nad zdrowiem psychicznym, wynosi dla wsi F = 0,305, a dla
miasta F = 0,266.
Aby udowodnić hipotezę H3, przeanalizowano zależności pomiędzy dostępem do
usług opieki zdrowotnej a stanem zdrowia ludności. W tym celu sprawdzono udział
procentowy mieszkańców wsi i miast oceniających zdrowie pozytywnie i negatywnie
w latach 2009 i 2014 r., a następnie obliczono wskaźnik zmienności rozmieszczenia
(tab. 3).
Analizując udział procentowy mieszkańców wsi, oceniających swoje zdrowie
pozytywnie, można stwierdzić, że w badanym okresie, nastąpiła poprawa stanu
zdrowia mieszkańców wsi prawie we wszystkich województwach, oprócz kujawsko-pomorskiego. Natomiast oceniając wypowiedzi mieszkańców miast, zaobserwowano, deklarowaną poprawę zdrowia tylko w kilku województwach, a w pozostałych,
tj. lubuskie, łódzkie, zachodniopomorskie udział procentowy osób oceniających
swoje zdrowie pozytywnie zmalał. Co więcej, udział procentowy osób oceniających
swoje zdrowie negatywnie zmniejszył się zarówno w miastach, jak i wsiach. Wskaźnik
zmienności rozmieszczenia, który posłużył analizie zmian w czasie rozmieszczenia
oceny pozytywnej i negatywnej stanu zdrowia mieszkańców wsi i miast, w województwach, w latach 2009 r. i 2014 r. wynosi FPw = 0,020, FPm = 0,017, FNw = 0,078, FNm
= 0,065 i wskazuje na brak istotnych zmian w zakresie badanego zjawiska.
Chociaż siła analizowanego związku jest słaba, to upoważnia przynajmniej do
częściowego przyjęcia hipotezy H3, stanowiącej, że dostępność usług opieki zdrowotnej wpływa na stan populacji.
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Tabela 2. Wybrane wskaźniki dostępności kosztowej
Table 2. Selected indicators of cost availability
Województwa
Voivodeships

LQw1

LQm1

LQw2

LQm2

LQw3

LQm3 LQw4 LQm4

Dolnośląskie

1,37

1,13

1,22

1,19

1,36

1,06

0,42

1,94

Kujawsko-pomorskie

0,84

0,75

0,97

0,86

0,84

0,79

0,65

0,49

Lubelskie

1,23

1,31

1,26

1,10

1,10

0,94

1,20

1,85

Lubuskie

1,17

1,33

0,84

1,36

1,29

1,31

1,13

1,00

Łódzkie

1,26

1,11

0,95

1,36

1,32

1,43

0,67

0,63

Małopolskie

1,55

1,12

1,22

0,93

0,98

1,07

1,62

1,41

Mazowieckie

0,74

0,96

1,11

1,10

1,12

0,85

1,34

0,71

Opolskie

0,45

0,71

0,45

0,78

0,78

0,54

0,67

0,50

Podkarpackie

1,34

1,03

1,60

0,99

0,97

1,27

2,87

2,55

Podlaskie

0,84

1,07

0,56

1,11

1,29

1,18

4,82

2,39

Pomorskie

0,71

1,03

1,14

1,03

1,02

0,97

0,32

0,44

Śląskie

0,63

0,89

0,56

0,96

0,85

0,98

0,22

0,47

Świętokrzyskie

0,82

1,01

0,65

0,94

0,88

1,26

0,63

1,01

Warmińsko-mazurskie

0,69

0,82

1,13

0,58

0,61

0,94

0,79

0,25

Wielkopolskie

1,34

0,95

0,94

0,87

0,91

0,64

1,59

1,24

Zachodniopomorskie

1,08

0,79

1,44

0,85

0,81

0,88

1,24

0,72

0,078

0,0895

Wskaźnik lokalizacji
Florence’a / Florence
localisation measure

0,1436 0,07205 0,1315

0,094 0,305 0,266

Interpretacja
Interpretation:
LQw1 – skoncentrowanie w regionie mieszkańców wsi, których nie stać na opiekę medyczną
LQw1 – concentration of rural inhabitants which cannot finance health care services, by regions,
LQm1 – skoncentrowanie w regionie mieszkańców miast, których nie stać na opiekę medyczną
LQm1 – concentration of urban inhabitants which cannot finance health care services, by regions,
LQw2 – skoncentrowanie w regionie mieszkańców wsi, których nie stać na opiekę dentystyczną
LQw2 – concentration of rural inhabitants which cannot finance dental services, by regions,
LQm2 – skoncentrowanie w regionie mieszkańców miast, których nie stać na opiekę dentystyczną
LQm2– concentration of urban inhabitants which cannot finance dental services, by regions,
LQw3 – skoncentrowanie w regionie mieszkańców wsi, których nie stać na zakup leków
LQw3– concentration of rural inhabitants which cannot finance drug’s prescriptions, by regions,
LQm3 – skoncentrowanie w regionie mieszkańców miast, których nie stać na zakup leków
LQm3– concentration of urban inhabitants which cannot finance drug’s prescriptions, by regions,
LQw4 – skoncentrowanie w regionie mieszkańców wsi, których nie stać na opiekę nad zdrowiem
psychicznym / LQw4– concentration of rural inhabitants which cannot finance psychiatric services, by regions,
LQw4 – skoncentrowanie w regionie mieszkańców miast, których nie stać na opiekę nad zdrowiem
psychicznym / LQw4 – concentration of urban inhabitants which cannot finance psychiatric services, by regions.
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Author’s study
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Tabela 3. Udział procentowy mieszkańców wsi i miast według deklarowanej samooceny
stanu zdrowia, w latach 2009 r. i 2014 r.
Table 3. Percentage share of rural and urban inhabitants by declared health state self-assessment, in 2009 and 2014
Województwo
Voivodeship

PW2014 PW2009 Pm2014 Pm2009 NW2014

NW2009

Nm2014 Nm2009

Dolnośląskie

70,9

66,07

64,9

65,07

7,6

12,89

12,5

11,64

Kujawsko-pomorskie

63,5

66,65

66,3

64,38

11,4

8,02

8,8

10,64

Lubelskie

63,1

58,78

64,3

64,17

14,9

16,96

11,6

12,23

Lubuskie

68,8

64,99

63,7

66,86

9,9

10,53

10,6

12,29

Łódzkie

63,4

61,85

60,9

63,04

13,0

12,65

13,8

11,33

Małopolskie

71,3

66,51

68,8

64,14

10,2

10,14

9,6

9,68

Mazowieckie

68,6

61,83

69,0

67,43

9,2

13,63

9,8

9,33

Opolskie

66,9

65,26

67,3

63,78

6,5

9,11

8,8

10,15

Podkarpackie

69,2

66,70

69,5

70,13

12,3

10,48

9,3

8,47

Podlaskie

61,3

62,20

66,7

65,29

13,5

13,99

9,8

11,12

Pomorskie

71,6

70,98

67,7

69,10

7,7

5,99

10,2

10,53

Śląskie

70,1

67,52

63,8

63,95

10,1

10,48

10,2

12,16

Świętokrzyskie

64,4

62,29

68,7

61,56

13,9

14,12

10,8

12,40

Warmińsko-mazurskie

69,3

69,54

70,2

67,37

8,0

9,25

11,4

10,27

Wielkopolskie

73,4

70,06

71,2

66,74

7,3

9,29

7,5

8,99

Zachodniopomorskie

70,1

69,43

66,5

67,83

9,7

11,18

12,8

8,50

Wskaźnik F
F measure

0,020

0,017

0,078

0,065

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Podsumowanie
Równy dostęp do świadczeń zdrowotnych jest jednym z celów systemu opieki zdrowotnej. Oznacza to, że mechanizmy alokacji powinny promować równy dostęp,
poprzez zwiększenie udziału konsumowanych zasobów, finansowych i niefinansowych, w regionach, gdzie potrzeby zdrowotne są większe ze względu na sytuację
społeczno-gospodarczą lub strukturę demograficzną. W wielu badaniach udowodniono istnienie różnic w dostępie do opieki zdrowotnej między obszarami wiejskimi
i miejskimi. Na podstawie wyników badania stwierdzono, że w 7 regionach ludność

PDGR – PSAH

Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich w Polsce

129

wiejska ma dobry, lub bardzo dobry, dostęp do systemu opieki zdrowotnej, podczas
gdy w 9 regionach dostęp ten jest, w mniejszym lub większym stopniu ograniczony, co
więcej, w ciągu 8 lat objętych analizą, dostępność usług opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich na ogół nie uległa poprawie.
Prezentowane badania potwierdziły, że dostęp do opieki zdrowotnej na obszarach
wiejskich jest bardzo zróżnicowany – w Polsce istnieją obszary, w których dostępność
świadczeń jest niska, oraz regiony, które oferują lepszy dostęp do usług zdrowotnych.
Wśród regionów o słabym dostępie są zarówno regiony uważane za bardziej rozwinięte
gospodarczo, jak i te, które uważa się za biedniejsze. To samo dotyczy regionów zapewniających bardzo dobry dostęp do świadczeń. Niezależnie od istniejącej regionalnej
różnorodności, szczególny niepokój budzi to, że większość regionów nie zastosowała
skutecznej polityki zdrowotnej, co doprowadziłoby do poprawy dostępu do świadczeń
dla mieszkańców obszarów wiejskich.
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Streszczenia
Barbara Stankiewicz. 2017. Idea wertykalnych farm miejskich
w obiektach poprzemysłowych w Aglomeracji Górnośląskiej na tle
uwarunkowań upraw rolnych w województwie. Studia Ekonomiczne,
320, 87–106
Problematyka koegzystencji rolnictwa z terenami zurbanizowanymi staje się coraz
częściej poruszanym zagadnieniem w naukach ekonomicznych. Wzrasta również
zainteresowanie możliwościami funkcjonowania rolnictwa wewnątrz aglomeracji
miejskich. Prezentowane opracowanie bardzo dobrze wpisuje się w ten nurt. Celem
opracowania było zaprezentowanie możliwości rewitalizacji obiektów poprzemysłowych poprzez przekształcenie ich w tzw. farmy wertykalne, produkujące żywność
piętrowo, które mogłyby zaopatrywać mieszkańców aglomeracji w żywność. Farmy
wertykalne jako jedna z odmian rolnictwa miejskiego wykorzystują zaawansowane
metody uprawy, bez konieczności zajmowania dużych powierzchni terenu. Obiekty
tego typu mają liczne atuty ekonomiczne, m.in.: wysoką produktywność upraw pionowych dzięki gęstszemu siewowi oraz szybszemu wzrostowi i rozwojowi roślin, możliwość wykorzystania w produkcji metod hydroponicznych i aeroponicznych, korzystną
lokalizację względem rynku zbytu, co ogranicza czas i koszty transportu, możliwość
stosowania monokultur, kreowanie miejsc pracy, itp.
Jak podaje Autorka „na Górnym Śląsku znajduje się ok. 800 obiektów o charakterze
poprzemysłowym oraz ogromna ilość przestrzeni zdegradowanych. Ich rewitalizacja
jest jednym z najtrudniejszych zagadnień środowiskowych, przestrzennych, ekonomicznych i społecznych oraz stanowi wyzwanie dla całego regionu, w szczególności
dla wszystkich poziomów administracji”. W tym kontekście możliwość przekształcenia obiektów poprzemysłowych na farmy wertykalne wydaje się rozwiązaniem bardzo
ciekawym. (TW)1

1

Do bieżącego numeru recenzje przygotowali Tomasz Wojewodzic (TW) i Łukasz Satoła (ŁS).
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Wawrzyniec Czubak, Bartłomiej Bajan, Przemysław Cieślak. 2017.
Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach
pozostawania poza strefą euro, Zeszyty Naukowe SGGW
w Warszawie. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, 17(66),
46–53.
Płatności bezpośrednie stanowią ważne źródło dochodów gospodarstw rolnych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W wielu opracowaniach podkreśla się
jednak różnice, jakie występują w zakresie uzyskiwanych przez rolników płatności
w poszczególnych krajach Wspólnoty. Celem artykułu było oszacowanie skutków, jakie
dla polskich gospodarstw rolnych powoduje pozostawanie poza strefą w nawiązaniu
do systemu przeliczania płatności bezpośrednich dla państw, które nie są członkami
unii walutowej. Autorzy opracowania objęli analizą różnice kursowe pomiędzy tzw.
wartościami referencyjnymi Europejskiego Banku Centralnego, a kursami walut z dni,
w których wypłacane są środki finansowe dla gospodarstw. Zakres czasowy analiz
objął wypłaty zrealizowane w latach 2005–2013. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Autorzy dowiedli, że w efekcie zastosowania obowiązującego systemu przeliczeń beneficjenci uzyskali około 744 mln zł mniej niż w sytuacji uczestnictwa Polski
w strefie euro. Wartość ta stanowi jednak niespełna 1% przyznanego im wsparcia, co
pozwala sądzić, że pozostało to bez istotnego wpływu na sytuację finansową gospodarstw. Możliwe zmiany w zakresie przystąpienia do obszaru wspólnej waluty powinny
jednak wynikać z kompleksowej oceny problemu, ujmując przesłanki zawarte w teorii
integracji walutowej oraz aktualną sytuację makroekonomiczną. (ŁS)
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