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Sprzedaż bezpośrednia1 kapusty kiszonej w opinii rolników 
z gminy Charsznica 

Direct selling of polish traditional products on the example 
of the production of cabbage

Marta Czekaj
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Streszczenie. Sprzedaż bezpośrednia stwarza producentom rolnym możliwość podnie-
sienia dochodowości prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych – mogą oni w całości 
przejąć marżę doliczaną do ceny produktu. Ważnym aspektem tej formy sprzedaży jest 
podkreślenie odrębności sprzedawanego tak dobra, aby nabywcy rozpoznawali go i sięgali 
po niego nie tylko raz, lecz także podczas kolejnych zakupów. Jednym ze sposobów zazna-
czenia „wyjątkowości” produktu jest wpisanie go na listę produktów tradycyjnych prowa-
dzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyrobem posiadającym status pro-
duktu tradycyjnego jest od 2006 r. kiszona kapusta charsznicka. W opracowaniu jako cel 
przyjęto przedstawienie opinii producentów rolnych, którzy zajmują się produkcją i sprze-
dażą bezpośrednią kiszonej kapusty charsznickiej. Z  wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety przebadano 2,78% ogółu gospodarstw działających na terenie gminy Charsznica. 
Były to osoby, które posiadały różne doświadczenie w prowadzeniu tego typu sprzeda-
ży. Jako główne motywy podjęcia sprzedaży bezpośredniej kapusty charsznickiej badani 
wskazywali najczęściej możliwość uzyskania wyższej ceny oraz brak przetwórców, którzy 
przyjmowaliby produkt. Ograniczeniem sprzedaży bezpośredniej jest dla nich głównie 
niedogodna i niewystarczająca infrastruktura i sposób zorganizowania miejsc sprzedaży.

Słowa kluczowe: sprzedaż bezpośrednia, produkty tradycyjne, kapusta

Abstract. Direct selling creates great opportunities for farmers. They can increase their 
income – they can take over the margin added to the price of the product. Important 
aspect of direct selling is underline the special character of offered goods, because 

1 W opracowaniu pojęcie sprzedaży bezpośredniej rozumiane jest w ujęciu potocznym i dotyczy 
sytuacji, w których rolnik sprzedaje konsumentowi bezpośrednio, tj. bez płacenia podatków 
i rejestrowania działalności gospodarczej produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślin-
nego i zwierzęcego. 
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thanks to it, consumer recognize it, and them buy it not only occasionally, but regular. 
One of the way to focus consumers attention on the product is enter it on the list of 
traditional products conducted by the Ministry of Agriculture and Rural Development. 
One of the polish traditional products since 2006 is pickled cabbage from Charsznica. 
The main purpose of this article is to present farmers opinion about production and di-
rect selling of pickled cabbage from Charsznica. With the use of a questionnaire tested 
2,78% of the total holdings in the municipality Charsznica. Respondents as the main 
reasons of take direct selling pickled cabbage from Charsznica indicated the opportu-
nity to obtain a higher price and lack of processors, who took the product. The biggest 
problem for developing direct selling were poor infrastructure and how to organized 
the point of sale.

Keywords: direct selling, traditional products, cabbage

Wstęp

Uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej w Polsce zmieniają się dynamicznie, a regu-
lacje prawne dotyczące tej problematyki są na bieżąco aktualizowane wraz ze wzro-
stem zainteresowania tą formą sprzedaży zgłaszanym zarówno ze strony sprzedają-
cych (rolników), jak i kupujących. Sprzedaż bezpośrednia dokonywana przez rolników 
jest problemowa, dlatego że z  jednej strony nabywcy chcą kupować produkt świeży, 
naturalny, przygotowany w taki sposób, że nie wpłynie on na pogorszenie stanu ich 
zdrowia, z kolei producenci rolni nie zawsze są w stanie sprostać wymaganiom stawia-
nym przed rolnikami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią – co nie znaczy, że ich 
produkty są przygotowywane w sposób, który dyskwalifikuje je z możliwości bezpiecz-
nego konsumowania. Produkt nabyty bezpośrednio u producenta rolnego nie podlega 
procesom transportu, składowania. Nie jest utrwalany, konserwowany, polepszany. 
Znacznie podnosi to jego walory jakościowe, bowiem często zaraz po zbiorze trafia on 
bezpośrednio do ostatecznego konsumenta. Nabywca może także ocenić organolep-
tycznie walory jakościowe nabywanego produktu.

Przepisy regulujące kwestię sprzedaży bezpośredniej realizowanej w  rolnictwie 
różnią się w zależności od tego, czy dotyczą one produktów pochodzenia zwierzęcego, 
czy roślinnego oraz w zależności od tego, w jakim stopniu zostały one poddane proce-
som obróbki. Wytwarzanie oraz sprzedaż produktów nieprzetworzonych (z własnego 
gospodarstwa rolnego) nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Jednakże 
w  zakresie nieprzetworzonej produkcji roślinnej i  zwierzęcej wielkość oraz rodzaj 
sprzedawanych produktów są szczegółowo określone (Rozporządzenie…, 2007; 
Rozporządzenie…, 2015). W zakresie produkcji roślinnej sprzedaż bezpośrednia może 
być prowadzona dla następujących produktów: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby 
uprawne oraz zioła i  owoce runa leśnego pochodzące z  własnego zbioru. Sprzedaż 
produktów roślinnych może być prowadzona w województwie, w którym zostały one 
wyprodukowane oraz w  województwach ościennych. Sprzedaż nieprzetworzonych 
produktów pochodzenia zwierzęcego jest obłożona większymi restrykcjami: miejsce 
sprzedaży powinno być wyposażone w taki sposób, aby można było zachować higienę 
prowadzonej sprzedaży. Sprzedający zobowiązani są do posiadania zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do prowadzenia sprzedaży, w trak-
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cie pracy muszą być także odpowiednio ubrani. Działalność taka powinna być zareje-
strowana u powiatowego lekarza weterynarii.

Sprzedaż przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego może być przez 
rolników prowadzona w  ramach działalności marginalnej, lokalnej, ograniczonej 
(MOL). Sprzedaż taka podlega rejestracji u powiatowego lekarza weterynarii. Rolnik 
nie musi się tu ograniczać do sprzedaży tylko i wyłącznie produktów pochodzących 
z  własnego gospodarstwa rolnego (taki wymóg stawiany jest przed producentami 
rolnymi sprzedającymi bezpośrednio). Z  kolei sprzedaż przetworzonych produktów 
pochodzenia roślinnego podlega nadzorowi inspekcji sanitarnej (obostrzenie to nie 
dotyczy produktów kiszonych i suszonych). 

W przypadku sprzedaży produktów tradycyjnych ustawodawca przewiduje szereg 
odstępstw dla producenta w zakresie sposobu i warunków produkcji, także w sytuacji, 
gdy są to przetworzone produkty. Podmioty je przetwarzające podlegają ogólnym 
zasadom prawa żywnościowego, odstępstwa mogą dotyczyć niektórych wymagań 
higienicznych, jednak nie mogą one skutkować negatywnym wpływem wytwarzanych 
produktów na stan zdrowia konsumentów. 

Sprzedaż bezpośrednia poszczególnych produktów pochodzenia zwierzęcego bądź 
roślinnego bywa poddawana specyficznym regulacjom w zależności od rodzaju danego 
produktu. Do końca 2015 r. sprzedaż bezpośrednia kapusty kiszonej mogła być prowa-
dzona bez dodatkowych obostrzeń, o  ile była to sprzedaż całych kiszonych główek 
kapusty. Natomiast w  przypadku sprzedaży szatkowanej kapusty kiszonej sprzedaż 
taka – w świetle zapisów prawa obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. – prowadzona 
mogła być tylko po zarejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem 
działania rolnika niezbędne do uzyskania gotowego produktu (szatkowanie kapusty) 
nie mieściły się w  katalogu zabiegów, jakim poddane mogły być produkty roślinne 
sprzedawane bezpośrednio. Oznacza to, że rolnicy, którzy do końca 2015 r. sprzeda-
wali bezpośrednio szatkowaną kapustę kiszoną (nie zarejestrowawszy wcześniej dzia-
łalności gospodarczej) działali w tzw. szarej strefie (www.lir.agro.pl). Obowiązująca od 
1 stycznia 2016 r. znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 
dała rolnikom możliwość opodatkowania przychodów ze sprzedaży swoich produk-
tów w formie uproszczonej, bez zakładania działalności gospodarczej (www.sodr.pl). 
Zapisy tej ustawy wskazują, że przychody uzyskane ze sprzedaży produktów roślin-
nych i zwierzęcych pochodzących z własnego gospodarstwa (z wyłączeniem tych pozy-
skanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej) i przetworzonych w sposób 
nieprzemysłowy są uznawane za przychody „z innych źródeł”, co oznacza, że nie są 
zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej (www.wodr.poznan.pl). 

Uwagi metodyczne

Głównym celem opracowania było przedstawienie wybranych aspektów sprzedaży 
bezpośredniej kapusty charsznickiej w  gospodarstwach rolnych powiatu miechow-
skiego, gminy Charsznica, czyli: ustalenie, jakie są opinie rolników na temat prowa-
dzenia sprzedaży bezpośredniej; jakie były motywy podjęcia tego typu aktywności; 
wskazanie korzyści i  barier sprzedaży bezpośredniej oraz określenie jej znacze-
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nia w  gospodarstwie rolnym z  punktu widzenia udziału dochodów z  tej sprzedaży 
w dochodzie gospodarstwa. Przegląd literatury oraz aktów prawnych poruszających 
tematykę sprzedaży płodów rolnych od rolnika pozwolił nakreślić bieżącą sytuację 
w  tym obszarze. Ponadto w  celu poznania opinii producentów rolnych na temat 
sprzedaży kapusty charsznickiej, w okresie od marca do maja 2016 r. na terenie, gdzie 
produkowane jest to warzywo (18 miejscowości gminy Charsznica) przeprowadzona 
została ankieta. Badania zostały przeprowadzone na grupie 30 celowo dobranych 
rolników, bowiem byli to producenci rolni wytwarzający i sprzedający kiszoną kapustę 
charsznicką, którzy zgodzili się na udział w badaniach. Oznacza to, że wyniki pozy-
skane z badań będą odnoszone tylko do tej grupy rolników, którzy na terenie gminy 
Charsznica prowadzą sprzedaż produktu tradycyjnego, jakim jest kiszona kapusta 
charsznicka. Zgodnie z  danymi Powszechnego Spisu Rolnego w  2010 r. na terenie 
gminy Charsznica działało 1079 gospodarstw indywidualnych o powierzchni powyżej 
1 ha, prowadzących działalność rolniczą. Oznacza to, że próba badawcza stanowiła 
2,78% ogółu gospodarstw tej gminy.

Materiały pozyskane z  ankiet zostały poddane analizie. W  celu przedstawienia 
wyników wykorzystano metody opisowe, graficzne oraz tabelaryczne. 

Rynek warzyw w Polsce 

Procesy koncentracji rynku zachodzące zarówno po stronie kupujących, jak i  sprze-
dających powodują, że na rynku żywności pozostają głównie ci producenci, którzy 
potrafią zbudować silne marki swoich produktów (Domański i Bryła, 2010). Sytuacja 
ta dotyczy nie tylko podmiotów prowadzących przetwórstwo żywności na masową 
skalę, lecz także drobnych wytwórców, którzy wytwarzając jednolity produkt o znanej 
i ugruntowanej wśród konsumentów marce, są w stanie utrzymać popyt na to dobro na 
wysokim poziomie. Ważne jest posiadanie przez gospodarstwo dokumentów poświad-
czających odpowiedni sposób produkcji oraz dających konsumentowi możliwość 
wglądu w to, jak wygląda cykl produkcyjny – może to być np. certyfikat Globar G.A.P. 
czy też IFS (International Food Standard). Certyfikaty te przyznawane są podmiotom, 
które zapewniają bezpieczeństwo produkcji żywności w gospodarstwie, potwierdzając 
jakość oferowanych w gospodarstwie produktów.

Produkty polskiego warzywnictwa i  przetwórstwa warzywnego znajdują uznanie 
wśród konsumentów i  to nie tylko krajowych, lecz także zagranicznych. W  Polsce 
w latach 2004–2014 łączne roczne spożycie warzyw (w przeliczeniu na świeży produkt) 
wynosiło 110,76 kg na osobę. W okresie tym zanotowano jednak spadek zaintereso-
wania spożywaniem kapusty – w  latach 2000–2004 średnie roczne spożycie sięgało 
9,07 kg na osobę, a w 2014 – 5,76 kg na osobę, jeżeli chodzi o kapustę świeżą oraz od 
3,74 kg na osobę w latach 2000–2004 do 2,16 kg na osobę kapusty kiszonej w roku 2014 
(Stryjewska, 2015). 

Warzywa (w tym kapusta) stanowiły 9% udziału w strukturze towarowej produkcji 
rolniczej w Polsce w 2014 r. Roczna krajowa produkcja warzyw w Polsce sięgająca około 
5 mln ton plasowała Polskę na czwartym miejscu w rankingu największych producen-
tów warzyw w Unii Europejskiej (UE). Polska jest drugim największym producentem 
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kapusty w UE (pierwsze miejsce zajmuje Rumunia) i jedenastym w świecie, produkuje 
około 1 mln ton tego warzywa rocznie, co stanowi 20% produkcji unijnej. Produkcja tej 
rośliny nie jest skoncentrowana w jednym regionie Polski, bowiem kapusta uprawiana 
jest w województwach mazowieckim, małopolskim, łódzkim oraz wielkopolskim. 

Najpopularniejszą odmianą jest kapusta biała, jednak coraz więcej producentów 
decyduje się na poszerzanie asortymentu uprawianych warzyw o  kapustę pekińską, 
włoską, czerwoną i brukselkę. Wielkość eksportu kapusty białej i czerwonej zmienia się 
z roku na rok, przy czym w ostatnich latach zauważyć tu można tendencję wzrostową. 
W 2004 r. wielkość eksportu wyniosła 33 tys. ton, natomiast dziesięć lat później wzro-
sła do 75 tys. ton. Wśród największych odbiorców kapusty polskiej w 2014 r. znalazły 
się takie kraje, jak: Białoruś, Rosja, Czechy i Słowacja (ryc. 1).

Kapusta charsznicka jako produkt tradycyjny

Gospodarstwa chcące osiągnąć sukces w prowadzonej sprzedaży muszą przyjąć odpo-
wiednią orientację marketingową – niezależnie od wielkości, asortymentu i  wolu-
menu produkcji. Rynki żywności cechuje przewaga podaży nad popytem. Skutkiem 
tego sprzedaż całej wytworzonej produkcji wymaga od rolnika orientacji w sytuacji na 
rynku, umiejętności przewidywania oraz przede wszystkim znajomości nabywcy i jego 
potrzeb (Kowalska, Olszańska i  Urban, 2016). Jednym ze sposobów przyciągnięcia 
zainteresowania konsumentów jest zwrócenie uwagi na szczególne cechy produktu, 

Ryc. 1. Struktura eksportu kapusty polskiej w 2014 r.  
Fig. 1. The structure of Polish cabbage exports in 2014

Źródło: Biuletyn informacyjny ARR (2015).
Source: Biuletyn informacyjny ARR (2015).
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które odróżniają go od innych podobnych, dostępnych na rynku (Matysik-Pejas, 2010) 
– jest to szczególnie ważne w rolnictwie, gdzie wytworzoną produkcję cechuje znaczna 
homogeniczność. Przykładowo produkty spożywcze wytwarzane z  tradycyjnych 
surowców, posiadające tradycyjny skład lub sposób produkcji mogą być wpisane na 
Listę Produktów Tradycyjnych tworzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W chwili obecnej lista ta liczy niemal 1600 pozycji (www.minrol.gov.pl). Od 28 listo-
pada 2006 r. znajduje się na niej także charsznicka kapusta kwaszona.

Charsznicka kapusta kwaszona jest przygotowywana na bazie białej kapusty głowia-
stej uprawianej na terenie 18 miejscowości wchodzących w  skład gminy Charsznica 
(www.minrol.gov.pl). Sposób obróbki kapusty przed jej zakiszeniem jest niezmienny od 
wielu lat – dotyczy to sposobu przygotowania rozsady, sadzenia, zbioru i sposobu kisze-
nia. Już od początku XIX w. mieszkańcy okolic Charsznicy kisili kapustę, z której przy-
rządzano potrawy na stoły pańskie i chłopskie. Przetwarzanie kapusty rozpoczynało się 
zwykle po zakończeniu prac polowych, przygotowywano najpierw w odpowiedni sposób 
beczki, potem przystępowano do szatkowania kapusty. Następnie była ona ubijana 
z  dodatkiem soli, oraz według uznania z: marchewką, nasionami kopru, gałązkami 
wiśni, dębu, ziarnami pieprzu. Na dno beczek często układano najpierw małe, twarde 
główki kapusty – były one zwykle spożywane prosto z beczki, bez żadnych dodatków 
czy dalszego przetwarzania zaraz po ukiszeniu. Kapusta w beczkach przez około tydzień 
była przechowywana w domu gospodarza, postawiona w sąsiedztwie nagrzanego pieca, 
następnie beczki trafiały do piwnic. Gotowy produkt był wykorzystywany jako baza do 
różnych zup przygotowywanych głównie w  okresie zimowym. W  bardziej zamożnych 
domach kiszone liście kapusty były wykorzystywane do przygotowywania gołąbków, 
a kwas kapuściany służył do zakwaszania barszczów i żurów (www.kiszonakapusta.pl). 
Obecnie kapusta charsznicka nadal jest kiszona z dodatkiem soli, produkt nie jest podda-
wany pasteryzacji, nie zawiera żadnych innych składników konserwujących. Gwarancją 
najwyższej jakości surowca jest poddawany procedurze certyfikacji proces produkcji. 

Gotowy produkt musi spełniać warunki dotyczące jego (www.charsznica.info):
– wyglądu – muszą to być podłużne nitki powstałe na skutek krojenia (szatkowania) 

kapusty, kawałki zanurzone są w kwasie kapuścianym, 
– kształtu – skrawki mają przypominać nitki, mają nieregularne kształty,
– wielkości – skrawki o grubości około 8 mm i długości do około 30 cm,
– konsystencji – produkt powinien być chrupki i jędrny,
– smaku i zapachu – powinny one być lekko kwaśnawe,
– barwy – kapusta gotowa do spożycia powinna mieć barwę kremowo-żółtą, podob-

nie jak kwas kapuściany, który ponadto powinien się cechować przejrzystością. 

Obecnie okres zbioru i kiszenia kapusty w okolicach Charsznicy to czas nie tylko 
wytężonej pracy i wysiłku, lecz także okazja do świętowania i podkreślenia odrębno-
ści tego produktu. Od wielu lat w Charsznicy na początku września odbywają się Dni 
Kapusty, ściągające tysiące osób zainteresowanych tym wydarzeniem. Ukoronowaniem 
tego spotkania jest coroczny wybór Kapuścianej Pary Królewskiej (www.charsznica.pl). 
Wydarzenie to już na stałe wpisało się w program kulturalnych wydarzeń realizowa-
nych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego.
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Charakterystyka respondentów

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na grupie 30 rolników, którzy deklarowali, 
że sprzedają produkt tradycyjny, jakim jest kiszona kapusta charsznicka. W badanej 
grupie dominowały osoby w  wieku od 31 do 40 lat oraz powyżej 50 lat – stanowili 
oni odpowiednio po 30% badanych (tab. 1). Najmniej było rolników w wieku od 20 do 
30 lat – 13%. Wśród ankietowanych dominowały osoby z wykształceniem średnim – 
37% z badanych wskazało, że takie posiada. Dość wysoki był także udział w badaniu 
respondentów z wykształceniem wyższym – stanowili oni 26% badanej zbiorowości.

Tabela 1. Charakterystyka respondentów 
Table 1. Information about respondents

Wiek 
Age

Liczba 
Number % Wykształcenie 

Education
Liczba

Number %

20–30 4 13 Podstawowe
Primary 5 17

31–40 9 30 Zawodowe
Vocational 6 20

41–50 8 27 Średnie
Secondary 11 37

51 i powyżej
51 and above 9 30 Wyższe

Higher 8 26

Razem
Total 30 100 Razem

Total 30 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Source: Author’s study based on surveys.

Ankietowani mieli dość duże doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży bezpośred-
niej (tab. 2) – 43% z nich zajmowało się taką działalnością powyżej 10 lat, a tylko 24% 
respondentów wskazało, że praktykuje ten sposób rozprowadzania produktów rolnych 
od 1 do 5 lat. 

Tabela 2. Okres prowadzenia sprzedaży bezpośredniej przez badanych rolników
Table 2. Conducting direct sales by surveyed farmers

Okres prowadzenia sprzedaży bezpośredniej
Conducting direct sales by surveyed farmers

Liczba 
Number %

1–5 7 24

6–10 10 33

Powyżej 10 lat / More than 10 years 13 43

Razem / Total 30 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Source: Author’s study based on surveys.
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Sprzedaż bezpośrednia kapusty charsznickiej w opinii 
rolników
Respondentów poproszono o  wskazanie opinii na temat prowadzenia sprzedaży 
bezpośredniej. Mogli oni wybrać tylko jedną z prezentowanych im do wyboru odpo-
wiedzi. Opinie respondentów były raczej pozytywne (tab. 3). Ponad połowa badanych 
wskazała, że jest to praca dla osób zaradnych, ambitnych, dająca im dużą satysfakcję, 
a przy tym łatwa (odpowiedzi takie wskazało odpowiednio 17%, 13%, 24% oraz 10% 
badanych). Wśród pozostałych odpowiedzi znalazły się również negatywne stwier-
dzenia, bowiem po 13% respondentów wskazało, że sprzedaż bezpośrednią uważa za 
ciężką oraz stresującą pracę, tylko 10% badanych osób uznało, że jest to zajęcie dla 
mało ambitnych (niekoniecznie posiadających wyższe wykształcenie, czy też inne 
kwalifikacje). 

Ważnym aspektem w prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej jest motyw jej podję-
cia. Rolnikom zaprezentowano zestaw odpowiedzi, z których wybrać mogli tylko jedną, 
najlepiej charakteryzującą ich sytuację (tab. 4). Najwięcej respondentów wskazało 
tutaj na brak odbiorcy, który przyjmowałby wytwarzane przez nich produkty ekolo-
giczne po cenie adekwatnej do poniesionych kosztów produkcji (24%). Część z nich 
podjęła sprzedaż bezpośrednią, licząc na uzyskanie wyższych cen (20%), część potrak-
towała ją jako sposób na pozyskanie nowych odbiorców (17%). Motywy podejmowania 

Tabela 3. Opinie respondentów na temat sprzedaży bezpośredniej 
Table 3. Respondents’ opinions on direct sales

Opinie respondentów
Respondents’ opinions

Liczba 
Number %

„ciężka praca”
„hard work” 4 13

„dla zaradnych” 
„for resourceful” 5 17

„dla ambitnych” 
„for ambitious people” 4 13

„dająca satysfakcję”
„giving satisfaction” 7 24

„stresująca”
„stressful” 4 13

„łatwa”
„easy” 3 10

„dla mało ambitnych”
„for less ambitious people” 3 10

Razem 
Total 30 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Source: Author’s study based on surveys.
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sprzedaży bezpośredniej wśród rolników badanej zbiorowości są zbieżne z wynikami 
podobnych badań prowadzonych wśród producentów rolnych, którzy sprzedają także 
inne płody rolne (por. Znaczenie…).

Rolnicy, którzy prowadzą już sprzedaż bezpośrednią, mogą wskazać określone 
korzyści z  niej wynikające. Ankietowani wskazywali, jakie są zalety sprzedawania 
w ten sposób kiszonej kapusty charsznickiej. Połowa badanych wskazała, że największą 
zaletą jest dla nich możliwość uzyskania wyższej ceny (głównie dzięki wyeliminowa-
niu pośredników). W badanej grupie 17% respondentów zwróciło uwagę na nieco inne 
ujęcie finansowego aspektu tej formy sprzedaży bezpośredniej, uznając, że daje im ona 
możliwości uzyskania wyższego dochodu (tab. 5). Co piąty ankietowany wskazał, że jest 
to świetny sposób na promowanie produktu i przekazywanie informacji o nim konsu-
mentom. Dla 13% badanych osób jest to doskonały sposób nawiązywania kontaktów, 
które mogą być wykorzystywane w dalszej pracy i w prowadzonej działalności. 

Oprócz korzyści wynikających ze sprzedaży bezpośredniej rolnicy mogą napo-
tkać różnego rodzaju ograniczenia tej formy zbytu płodów rolnych. Ankietowanych 
poproszono o  wskazanie, jakie są podstawowe bariery takiej sprzedaży. Co trzeci 
ankietowany uznał, że przeszkodą są wysokie koszty związane z taką formą sprzedaży, 
a więc np. koszt dowozu produktu do miejsca sprzedaży, opłaty targowiskowe (tab. 6). 
Badani wskazywali także na konkurencję ze strony sklepów wielkopowierzchniowych 

Tabela 4. Motywy podjęcia sprzedaży bezpośredniej przez respondentów 
Table 4. Reasons for direct sales by respondents

Motywy
Reasons

Liczba 
Number %

Nadmiar produktów wytwarzanych w gospodarstwie
Excess of products produced on the farm 4 13

Brak rynku zbytu w hurcie
No wholesale market 4 13

Brak zorganizowanego skupu produktów
No organized purchase of products 4 13

Brak przetwórni przyjmującej produkty, a jeśli dochodzi do 
skupu produktów to bardzo niskie ceny skupu
There is no processor that accepts our products, very low 
purchase prices

7 24

Możliwość uzyskania wyższej ceny za produkt poprzez 
eliminację pośredników
The possibility of obtaining a higher price for the product by 
eliminating intermediaries

6 20

Możliwość pozyskania nowych odbiorców
Opportunity to acquire new customers 5 17

Razem 
Total 30 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Source: Author’s study based on surveys.
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Tabela 5. Korzyści sprzedaży bezpośredniej kapusty
Table 5. The benefits of direct cabbage sale

Korzyści sprzedaży bezpośredniej kapusty
The benefits of direct cabbage sale

Liczba 
Number %

Wyższa cena za produkt 
Higher price for product 15 50

Możliwość uzyskania lepszego dochodu 
Higher income for farmer 5 17

Promowanie produktu (informowanie o produkcie)
Product promotion 6 20

Nawiązywanie kontaktów 
New contacts with customers 4 13

Razem 
Total 30 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Source: Author’s study based on surveys.

Tabela 6. Bariery w prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej w opinii respondentów 
Table 6. Barriers in conducting direct sales in the opinion of respondents

Bariery w prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej
Barriers in conducting direct sales 

Liczba 
Number %

Wysokie koszty (np. związane z opłatą targowiskową czy 
transportem)
High costs (f. e. connected with marketplace, with transportation)

10 33

Częsty brak miejsca na targowiskach, (trudności ze znalezieniem 
miejsca na targowisku) lub brak stałego miejsca
No enough space on local markets, lack of permanent place 
for selling

6 20

Brak stałych miejsc parkingowych przy targowiskach
No parking near the agriculture markets 6 20

Rosnąca liczba supermarketów, co wiąże się z ograniczoną liczbą 
klientów i problemami ze zbytem produktów
Increasing number of supermarkets

8 27

Razem 
Total 30 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Source: Author’s study based on surveys.
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i w związku z tym na problemy ze zbytem produktu (27%). Bariery w sprzedaży bezpo-
średniej związane były także z lokalnymi ograniczeniami i brakami w zakresie infra-
struktury technicznej miejsca, w którym prowadzona była sprzedaż – badani rolnicy 
wskazywali na brak miejsca na targowisku, problemy ze znalezieniem stałego miejsca 
sprzedaży (takie miejsce pozwala klientowi szybciej odnaleźć dostawcę, u którego już 
wcześniej dokonywał zakupów) oraz brak miejsc parkingowych przy targowiskach – ta 
ostatnia bariera dotyczy nie tylko samych sprzedających, lecz także nabywców, którzy, 
nie mogąc znaleźć miejsca na zaparkowanie samochodu, wybiorą sklep, przy którym 
znajduje się ogólnodostępny parking.

Sprzedaż bezpośrednia wymaga dużego zaangażowania rolnika – oprócz wyprodu-
kowania produktu musi on znaleźć czas, aby przygotować i dostarczyć go do miejsca 
sprzedaży, a następnie spędzić czas z klientem, którego musi przekonać o wyższości 
produktu, który sprzedaje nad innymi produktami dostępnymi na rynku. W związku 
z tym respondentom zadano pytanie, jakie znaczenie ma dla nich sprzedaż bezpośred-
nia. Dla 30% ankietowanych jest to podstawowe, a dla 27% znaczące źródło dochodu. 
Dla 23% badanych środki pozyskane w  ramach sprzedaży bezpośredniej stanowią 
dodatkowe, ale niewielkie źródło dochodu, co piąty badany wskazał, że ta forma sprze-
daży nie odgrywa znaczącej roli, w zakresie kształtowanie dochodów pozyskiwanych 
przez niego w gospodarstwie. 

Tabela 7. Znaczenie sprzedaży bezpośredniej dla respondentów
Table 7. The importance of direct sales to respondents

Znaczenie sprzedaży bezpośredniej
The importance of direct sales 

Liczba 
Number %

Znaczące źródło dochodu
A significant source of income 8 27

Dodatkowe, niewielkie źródło dochodu
An additional, small source of income 7 23

Podstawowe źródło dochodu
The basic source of income 9 30

Nie odgrywa znaczącej roli
It does not play a significant role 6 20

Razem 
Total 30 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Source: Author’s study based on surveys.

Wnioski

Producenci rolni sprzedający żywność wyprodukowaną we własnych gospodarstwach 
rolnych stają przed wieloma problemami o  charakterze prawnym, ekonomicznym, 
technicznym czy mentalnościowym. Ciągle ewoluujące przepisy prawa regulujące 
sprzedaż bezpośrednią w  rolnictwie mają poprawić sytuację rolników, jednakże nie 
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zawsze producent jest się w stanie szybko do nich dostosować. Rosnące ceny czynni-
ków produkcji rodzą niepewność co do stopnia zwrotu zainwestowanych przez nich 
środków. Skala produkcji przy prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej nie jest na tyle 
wielka, aby uzasadniała inwestycje w  zaawansowane rozwiązania technologiczne. 
W końcu część konsumentów poszukuje żywności „zdrowej” i wysokojakościowej, nie 
zawsze utożsamiając rolnika – wytwórcę z takim właśnie produktem. 

Pomimo sygnalizowanych ograniczeń rolnicy są bardzo zainteresowani sprzedażą 
bezpośrednią, bowiem pozwala im ona na różnicowanie dochodów, które uzyskują, 
daje możliwość uzyskania wyższej ceny oraz świadczy o ich zaangażowaniu w procesy 
zachodzące na wsi. Ankietowani rolnicy (produkujący i sprzedający kiszoną kapustę 
charsznicką) jako główne motywy podjęcia sprzedaży bezpośredniej tego produktu 
wskazywali brak punktów skupu dla wytworzonych przez nich produktów oraz możli-
wość uzyskania wyższych cen za produkt. To właśnie cena oraz możliwość uzyskania 
wyższego dochodu były przez nich wskazywane jako największe korzyści wynikające 
z tej formy sprzedaży. Największą barierą dla ankietowanych w realizowaniu sprzedaży 
bezpośredniej była niedogodna i niewystarczająca infrastruktura i sposób zorganizo-
wania miejsc sprzedaży. W grupie ankietowanych znaczenie prowadzonej sprzedaży 
jest duże, bowiem dla ponad połowy z nich sprzedaż bezpośrednia kapusty kiszonej 
stanowi podstawowe lub znaczące źródło dochodów.

Kultywowanie wytwarzania żywności regionalnej jest szczególnie ważne z punktu 
widzenia promocji danego miejsca, podtrzymywania jego kultury i  tradycji, tożsa-
mości i odrębności. Żywność taka sprzedawana bezpośrednio przez rolnika daje mu 
możliwość zaistnienia na rynku, wykorzystania istniejącej niszy oraz uzyskania odpo-
wiedniej ceny za sprzedawane produkty. Sprzedaż produktów tradycyjnych to także 
szansa dla regionu, w którym one powstają, bowiem podnosi ona stopień aktywności 
wspólnoty wiejskiej oraz aktywizuje lokalne społeczności.
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Rynek usług agroturystycznych 

Market agritourism services

Anna Maria Dudoń
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Streszczenie. Artykuł zawiera przegląd praktyk dotyczących marketingu 4xP w odnie-
sieniu do agroturystyki. Na podstawie literatury przedmiotu opisano elementy tej stra-
tegii oraz sposób jej wykorzystania w agroturystyce. Przedstawiono wyniki przeprowa-
dzonych badań ankietowych w celu prezentacji preferencji respondentów – potencjal-
nych klientów usług agroturystycznych, ich oczekiwań oraz opinii na temat obecnego 
stanu oraz perspektyw rozwoju tego sektora usług turystycznych. Wywiad zamieszczony 
w artykule jest dopełnieniem wniosków wynikających z badań ankietowych. Do prezen-
tacji danych wykorzystano formę graficzną. 

Słowa kluczowe: usługi agroturystyczne, marketing 4xP, preferencje klientów

Abstract. The article contains review of marketing strategy 4xP referred to agritourism. 
Based on the literature, elements of this strategy and how it is used in agritourism was 
described. The survey results were presented in order to present the preferences of re-
spondents – potential customers of agritourism services, their expectations and opinions 
on the current state and prospects of development of this tourist services sector. The 
interview included in the article is a complement to the conclusions of the survey. Data 
were presented in graphical form.

Keywords: agritourism services, marketing 4xP, client preference

Wstęp

Przeglądając literaturę związaną z  agroturystyką, jej rozwojem i  perspektywami na 
przyszłość, można spotkać się ze stwierdzeniem, że agroturystyka cały czas się rozwija, 
jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym i dynamicznym (Balińska i Zawadka, 2013; 
Marcinkiewicz, 2013, s. 29). Dynamika zmian w agroturystyce podyktowana jest ocze-
kiwaniami klientów względem niej. 
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Celem badań było pozyskanie opinii potencjalnych klientów obiektów agrotu-
rystycznych dotyczących ich preferencji, oczekiwań, odczuć związanych z obecnym 
stanem agroturystyki. Dodatkowo przeprowadzono wywiad z właścicielem gospo-
darstwa agroturystycznego, który reprezentuje problem z  perspektywy przedsię-
biorcy.

Dzięki przeprowadzonym badaniom można podjąć próbę stwierdzenia, czy w opinii 
respondentów agroturystyka jest popularną formą turystyki oraz czy ich zdaniem 
wykazuje symptomy szans dalszego rozwoju oraz utrzymania swojej pozycji na rynku 
turystycznym. Ponadto poznano oczekiwania klientów, co może stanowić pewne prak-
tyczne wskazówki dla gospodarzy obiektów agroturystycznych.

Marketing usług agroturystycznych

W literaturze dotyczącej marketingu usług agroturystycznych można odnaleźć popu-
larne określenie 4xP. Nazwa pochodzi od czterech angielskich słów: product, price, 
place, promotion, które oznaczają kolejno: produkt, cena, dystrybucja, promocja. 

Czerwińska-Jaśkiewicz (2012b, s. 110) w zarysie modelu marketingu segmentacyj-
nego dla gospodarstw agroturystycznych wydzieliła w  marketingu-mix następujące 
składowe: produkt (ang. product), komunikacja (ang. communication), obsługa (ang. 
service), cena (ang. price) oraz gospodarz i rodzina (ang. farmer and family).

W dalszej części pracy autorka artykułu opisała składowe 4xP, które, jak uważa, 
składają się na sukces obiektu agroturystycznego, a  co za tym idzie, jego rozwoju 
i utrzymania się w przyszłości na rynku turystycznym. Ponadto należy zauważyć, że 
właściciele obiektów dostosowują swoją ofertę do preferencji potencjalnych klientów. 
Zdaniem autorki w związku z chęcią spełniania oczekiwań gości, właściciel powinien 
wiedzieć, na co zwrócić uwagę, a pomocą może mu służyć wiedza dotycząca składników 
marketingu. Z kolei według Niedziółki (2010, s. 342) „dopiero w połowie lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto przekładać aspekty działań marketingowych 
w turystyce na sferę agroturystyki”.

Pierwszym z opisywanych elementów jest produkt, którym w agroturystyce nazy-
wane jest wszystko to, co składa się na atrakcje i środowisko miejsca lokalizacji danego 
obiektu. W skład produktu, według Wiatraka (2005, s. 17), wchodzą też „infrastruktura 
i usługi miejsca docelowego oraz cena płacona przez turystę”. Sugeruje on, że tworze-
nie produktu turystycznego powinno być poprzedzone segmentacją rynku. Wiatrak 
wyodrębnia również kilka grup osób korzystających z agroturystyki:
– rodziny z dziećmi,
– starsze pokolenie,
– osoby niepełnosprawne,
– turyści zagraniczni,
– grupy towarzyskie,
– aktywnie wypoczywający (chodzący po górach, rowerzyści, itp.),
– miłośnicy przyrody.
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Warto w tym miejscu przytoczyć cechy produktu turystycznego1, które opracowali 
Kaczmarek, Stasiak i Włodarczyk (2005):
– produkt jest konsumowany w tym samym miejscu i czasie, co wytwarzanie produktu,
– produkt nie może być magazynowany, nie można tworzyć zapasów,
– to turyści muszą dojechać do miejsca produktu turystycznego, produktu tego nie 

da się przewieźć w inne miejsce,
– utrzymanie produktu wiąże się z  ponoszeniem kosztów stałych (utrzymanie bu-

dynku, płace dla pracowników),
– produktu przed konsumpcją nie można zobaczyć, ma on niematerialny charakter.

Wiatrak (2005) ponadto stwierdził, że właściciele agroturystyki, którzy tworzą 
produkt, powinni na samym początku zastanowić się, czego oczekują lub potrzebują 
ich turyści, jaki jest rynek docelowy produktu agroturystycznego, poziom konkuren-
cji, określenie, w jaki sposób informacja o istnieniu obiektu agroturystycznego będzie 
rozprzestrzeniana (kanały komunikacji, kanały dystrybucji), jaką formę wybierze się 
do sprzedaży oferty (czy będzie to sprzedaż osobista czy może poprzez agenta), jak 
właściciel obiektu będzie sprawdzał poziom zadowolenia z usługi oraz w jaki sposób 
będzie dostosowywał produkt do zmieniających się potrzeb rynku. Briggs (2003, s. 52) 
uważa, że „badania rynku są swoistym zabezpieczeniem przed nietrafnymi decyzjami, 
poszerzają bowiem naszą wiedzę o docelowym rynku”. Jak zauważa Drzewiecki (2002, 
s. 167), „Trzeba założyć, że nie jest możliwe dostosowanie oferty agroturystycznej do 
wymagań i oczekiwań wszystkich grup potencjalnych klientów”. Nie można stworzyć 
jednego produktu, który spełni oczekiwania zarówno młodych, aktywnych osób i osób 
starszych lub niepełnosprawnych.

Podobnie uważa Niedziółka (2010, s. 341), który zauważa, że „w działalności agro-
turystycznej można stosować koncepcję marketingu skoncentrowanego”. Wyjaśnia 
on, że w agroturystyce marketing skoncentrowany polega na „wyborze jednej grupy 
potencjalnych klientów usług agroturystycznych i skierowaniu oferty tylko do niej”.

Kolejnym elementem jest cena wyrażona w jednostkach pieniężnych, które musi 
zapłacić klient za skorzystanie z usługi (nabycie danego produktu). Turkowski (2010), 
Sawicki i Mazurek-Kusiak (2010) wśród czynników wymienili takie, które mają wpływ 
na ceny w gospodarstwie agroturystycznym, m.in.:
– oczekiwania gości,
– koszty, jakie ponosi gospodarstwo w związku z oferowaniem danego produktu,
– elastyczność popytu na usługi turystyczne,
– ceny produktów substytucyjnych,
– niepowtarzalność produktu,
– istniejący popyt na usługi agroturystyczne.

Drzewiecki (2002) zauważył, że system zniżek, rabatów i  ulg w  gospodarstwach 
agroturystycznych jest ważnym czynnikiem marketingowym. Podał przykład zniżki 
dla stałych gości, przedsezonowe i posezonowe obniżki cen, zniżki dla dzieci (a dla 

1 Komentarz autorki: wymienione cechy mogą dotyczyć również produktu w agroturystyce.
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najmłodszych − bezpłatne pobyty), stosowanie zniżek w pakietach usług lub w przy-
padku dłuższego pobytu – w obiekcie.

Trzecim elementem jest dystrybucja. Jak zauważył Butowski (2005), ważną decyzją 
do podjęcia przez rolników, którzy chcą rozpocząć działalność agroturystyczną, jest 
sposób, w jaki będą sprzedawać swoje usługi. Usługodawca musi zastanowić się, czy 
podejmie się samodzielnego dotarcia do potencjalnego klienta, czy może skorzysta 
z usług agencji turystycznych, które przedstawią jego ofertę zainteresowanym klien-
tom. Butowski dodaje również, że obecnie rolnicy wykorzystują obydwa kanały dystry-
bucji, co przyczynia się do większej ilości dróg dotarcia do turystów.

Wiatrak (2005) wyjaśnia, że bezpośredni kanał to kontakt rolnika z turystą, kanał 
bezpośredni to kontakt rolnika z  pośrednikiem, a  następnie kontakt pośrednika 
z  turystą, oraz dodaje, że w procesie dystrybucji wykorzystuje się również urządze-
nia elektroniczne. Według Drzewieckiego (2002, s. 174) „Zgromadzenie i  prezento-
wanie klientom cech tysięcy gospodarstw agroturystycznych jest możliwe wyłącznie 
przy użyciu sprzętu komputerowego, gromadzącego informacje w banku danych. (…) 
Uruchomienie systemu dla potrzeb agroturystyki możliwe jest techniką bezprze-
wodową, przy pomocy łączności satelitarnej. Prace nad takim programem o  nazwie 
„Telechata” zostały w Polsce rozpoczęte przy udziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (…) na początku lat 90-tych, lecz nie zostały doprowadzone do końca”.

Ostatnim opisanym elementem jest promocja. Kiedy gospodarstwo agrotury-
styczne stworzy już swój produkt, koniecznie musi poinformować klientów o tym, że 
taki produkt w ogóle istnieje (Altkorn, 2006).

Wiśniewski (2003) uważa, że pod definicją promocji należy rozumieć wszelkiego 
rodzaju działania, które mają za zadanie zwiększyć stopień znajomości i wiedzy o pro duk-
cie i firmie. Promocja określana jest też czasem jako komunikacja marketingowa. 

Sikorska-Wolak i Zawadka (2012, s. 300) uważają, że „promocję można określić 
jako oddziaływanie na potencjalnych nabywców, polegające na dostarczaniu infor-
macji, argumentacji, obietnic i zachęt skłaniających do kupowania oferowanych pro -
duktów”.

Bardzo ważne jest wcześniejsze rozpoznanie rynku i  wytypowanie segmentów, 
dla których tworzy się produkt, aby w procesie promocji trafić z informacją do właści-
wego klienta (Drzewiecki, 2002). Rolnik chcący rozreklamować swoje gospodarstwo 
w  czasopismach branżowych powinien wybrać czasopisma związane np. z  wędkar-
stwem lub turystyką wędrowną, a nie publikacje biznesowe lub zupełnie niezwiązane 
z  wypoczynkiem na wsi. Drzewiecki (2002) wymienia m.in. katalog agroturystyczny 
lub ulotki, foldery jako dobre źródło informowania o swoim produkcie. 

Ze względu na ograniczoną możliwość bezpośredniego dotarcia rolnika do klienta, 
dobrym rozwiązaniem w  tym kanale dystrybucji jest droga internetowa (Szmytke, 
2005). Coraz więcej osób deklaruje korzystanie z  Internetu. Sawicka (2012, s. 339) 
zauważa, że „witryna internetowa gospodarstwa agroturystycznego pełni obecnie rolę 
ważnego narzędzia służącego do prezentacji oferty usługowej obiektu, zważywszy 
na fakt, że Internet jest w Polsce podstawowym źródłem informacji o usługach tury-
stycznych”. Jest to łatwy i wygodny dostęp do poszukiwanych informacji. Wystarczy, 
że turysta wpisze w wyszukiwarkę hasło: „agroturystyka” i poda obszar, którym jest 
zainteresowany, pojawia się lista gospodarstw agroturystycznych, które ogłaszają 
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się w  Internecie, dzięki czemu dają znać klientom o  swoim istnieniu. W  tym miej-
scu można wspomnieć o systemach rezerwacyjnych, do których zgłoszenie wiąże się 
z opłatą ponoszoną przez gospodarstwo agroturystyczne, ale dzięki obecności w syste-
mie wzrasta prawdopodobieństwo przyjęcia większej liczby gości. Gospodarstwa 
agroturystyczne mogą wykupić również swoją domenę, aby założyć własną stronę, na 
której zamieszczają informacje o gospodarstwie (ważne, aby były one prawdziwe, a nie 
wyidealizowane, ponieważ klient wierzy w to, co widzi na ekranie monitora i oczekuje 
tego samego w rzeczywistości). Popularne są też portale społecznościowe lub newslet-
ter (wysyłany na e-mail gościa) z informacjami o aktualnościach na temat gospodar-
stwa agroturystycznego, dotyczących zmian cen lub poszerzenia oferty.

Oczekiwania klientów usług agroturystycznych

Preferencje klientów usług agroturystycznych prezentują badania przeprowadzane 
w latach 2006–2009 w województwie zachodniopomorskim, autorstwa Czerwińskiej- 
-Jaśkiewicz. W ankietowaniu udział wzięło 729 osób, które w momencie badania wypo-
czywały w obiektach agroturystycznych, oraz 517 potencjalnych klientów. Celem badań 
była „diagnoza popytu na usługi agroturystyczne w Polsce oraz charakterystyka sylwe-
tek, potrzeb rzeczywistych i potencjalnych klientów gospodarstw agroturystycznych” 
(Czerwińska-Jaśkiewicz, 2012a, s. 233). Czerwińska-Jaśkiewicz zauważyła (2012a), że 
niemal w 100% respondenci wskazywali chęć kontaktu z naturą jako motyw wyboru 
wsi na urlop. Ponad 75% osób uznało, że wybiera wieś na miejsce urlopu z powodu 
spokoju i swobody, jakie są możliwe tam do odnalezienia. Podobnie 76,5% responden-
tów zgłosiło, że oczekują łazienki w każdym pokoju. Była to największa ilość wskazań 
wśród oczekiwań wobec produktu agroturystycznego. 

Zawadka (2014) przeprowadził swoje badania pośród 45 respondentów w  wieku 
powyżej 55 lat. Na podstawie badań omówił m.in. źródła informacji wykorzystywane 
przez seniorów w celu zdobycia informacji o obiekcie. Autor wskazał, że ponad 50% 
respondentów korzystało z  Internetu w celu odnalezienia oferty. Dodatkowo zazna-
czył, że popularnym źródłem była również informacja pozyskana od rodziny i znajo-
mych. Respondenci mogli również wybrać inne kanały informacji, m.in. ulotki, udział 
w targach, foldery, reklama w radio, prasie i telewizji, ale nie były to popularne źródła 
wśród ankietowanych. „Możliwość spokojnego wypoczynku w  wiejskim środowisku 
oraz kontakt z przyrodą to najczęściej wskazywane motywy wyboru wsi jako miejsca 
wypoczynku” (Zawadka, 2014, s. 248).

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowią badania ankietowe przeprowadzone w terminie 20.04.2017– 
–12.05.2017. Badania miały charakter sondażowy. Wzięło w nich udział 80 responden-
tów. Przeprowadzane zostały za pomocą ankiety internetowej, pod adresem: https://
www.survio.com/survey/d/N0O1T8P6B2B5V6E2C. Link do ankiety udostępniony został 
na portalu społecznościowym. Zebrane informacje przedstawiono za pomocą wykre-
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sów i  tabel, które obrazują odpowiedzi respondentów, ponadto przeprowadzono dwa 
testy niezależności χ2. Materiał z  badań ilościowych uzupełniono o  dane jakościowe 
na podstawie przeprowadzonego wywiadu z właścicielem obiektu agroturystycznego.

Wyniki i dyskusja – preferencje dotyczące agroturystyki, 
opinie potencjalnych klientów obiektów agroturystycznych

Liczba kobiet biorących udział w badaniu wynosiła 61; 19 osób wśród ankietowanych 
stanowili mężczyźni. Pośród respondentów − 52 osoby zamieszkiwały w mieście, a 28 
stanowili mieszkańcy wsi. 

Więcej niż połowę ankietowanych stanowiły osoby w wieku poniżej 25 lat (46 osób); 
najmniej ankietowanych stanowiły osoby w  przedziale wiekowym od 46 do 66 lat. 
Powodem może być to, że osoby po 56. roku życia rzadziej korzystają z  Internetu, 
dlatego trudniej było do nich dotrzeć z ankietą internetową. Większość ankietowanych 
to ludzie młodzi (ryc. 1). 

Ryc. 1. Wiek respondentów
Fig. 1. Age of respondents

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Author’s study

Hipoteza zerowa pierwszego testu brzmiała: „Osoby, które szukały ofertę agrotu-
rystyczną, znalazły ją”. Hipoteza alternatywna brzmiała: „Osoby, które poszukiwały 
ofertę agroturystyczną, nie znalazły jej”. Celem weryfikacji hipotez przeprowadzono 
test niezależności χ2 (tab. 1, 2, 3).

Tabela 1. Liczba osób, które poszukiwały oferty oraz liczba osób, które znalazły ofertę
Table 1. Number of people who were looking for offers and number of people who found 

the offers

Kategoria Tak Nie
Szukał 65 15
Znalazł 63 17

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Author’s study
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Tabela 2. Kombinowana tablica niezależności
Table 2. Combined independence table

Kategoria Tak Nie
p̂ij nij np̂ij p̂ij nij np̂ij ni. p̂i.

Szukał 0,4 65 64 0,1 15 16 80 0,5
Znalazł 0,4 63 64 0,1 17 16 80 0,5

128 32 n = 160 1,0
0,8 0,2 1,0 x

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Tabela 3. Tablica robocza w celu otrzymania χe
2

Table 3. Work table to receive χe
2

65 64 1 1 0,015
15 16 –1 1 0,062
63 64 –1 1 0,015
17 16 1 1 0,062

160 160 0 x χe
2 = 0,154

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych
Source: Author’s study

Na poziomie istotności L = 0,01
Obliczanie stopnia swobody: χ2 = (2-1)(2-1) = 1; χ0 01 1

2
, ;  = 6,635.

Ponieważ χ χe L
2 2< , nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Oznacza to, że 

osoby, które poszukiwały ofertę agroturystyczną, znalazły ją.
Autorka przeprowadziła drugi test niezgodności χ2 w celu weryfikacji hipotez: 

zerowej, o  brzmieniu: „Wszystkie osoby, które kiedykolwiek rozważały skorzysta-
nie z  obiektu agroturystycznego, skorzystały z  tych obiektów”; alternatywnej: „Nie 
wszystkie osoby, które kiedykolwiek rozważały skorzystanie z obiektu agroturystycz-
nego, skorzystały z takich obiektów” (tab. 4, 5, 6).

Tabela 4. Liczba osób rozważających skorzystanie z  oferty agroturystycznej oraz liczba 
osób, które skorzystały z oferty

Table 4. Number of people who considering using agritourism offer and number of pe-
ople who use agritourism offer

Kategoria Tak Nie

Rozważał 71 9
Skorzystał 56 24

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Tabela 2. Kombinowana tablica niezależności
Table 2. Combined independence table

Kategoria Tak Nie
p̂ij nij np̂ij p̂ij nij np̂ij ni. p̂i.

Szukał 0,4 65 64 0,1 15 16 80 0,5
Znalazł 0,4 63 64 0,1 17 16 80 0,5

128 32 n = 160 1,0
0,8 0,2 1,0 x

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Tabela 3. Tablica robocza w celu otrzymania χe
2

Table 3. Work table to receive χe
2

nij np̂ij nij – np̂ij (nij – np̂ij)
2

n n

n
ij ij

ij

−( )2

65 64 1 1 0,015
15 16 –1 1 0,062
63 64 –1 1 0,015
17 16 1 1 0,062

160 160 0 x χe
2 = 0,154

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych
Source: Author’s study

Na poziomie istotności L = 0,01
Obliczanie stopnia swobody: χ2 = (2-1)(2-1) = 1; χ0 01 1

2
, ;  = 6,635.

Ponieważ χ χe L
2 2< , nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Oznacza to, że 

osoby, które poszukiwały ofertę agroturystyczną, znalazły ją.
Autorka przeprowadziła drugi test niezgodności χ2 w celu weryfikacji hipotez: 

zerowej, o brzmieniu: „Wszystkie osoby, które kiedykolwiek rozważały skorzystaniez 
obiektu agroturystycznego, skorzystały z tych obiektów”; alternatywnej: „Nie wszyst-
kie osoby, które kiedykolwiek rozważały skorzystanie z  obiektu agroturystycznego, 
skorzystały z takich obiektów” (tab. 4, 5, 6).

Tabela 4. Liczba osób rozważających skorzystanie z  oferty agroturystycznej oraz liczba 
osób, które skorzystały z oferty

Table 4. Number of people who considering using agritourism offer and number of pe-
ople who use agritourism offer

Kategoria Tak Nie

Rozważał 71 9
Skorzystał 56 24

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

p̂

p̂
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Tabela 5. Kombinowana tablica niezależności
Table 5. Combined independence table

Kategoria Tak Nie

p̂ij nij np̂ij p̂ij nij np̂ij ni. p̂i.

Rozważał 0,4 71 64 0,1 9 16 80 0,5
Skorzystał 0,4 56 64 0,1 24 16 80 0,5

127 33 n = 160 1,0
0,8 0,2 1,0 x

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Tabela 6. Tablica robocza w celu otrzymania χe
2 .

Table 6. Work table to receive χe
2 .

71 64 7 49 0,76
9 16 –7 49 3,06

56 64 8 64 1
24 16 8 64 4

160 160 0 x χe
2 = 8,82

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Na poziomie istotności L = 0,01
Obliczanie stopnia swobody: χ2 = (2-1)(2-1) = 1; χ0 01 1

2
, ;  = 6,635.

Ponieważ χ χe L
2 2< , są podstawy do odrzucania hipotezy zerowej. Oznacza to, że nie 

wszystkie osoby, które kiedykolwiek rozważały skorzystanie z obiektu agroturystycz-
nego, korzystały z takich obiektów.

Należy pamiętać, że część turystów wcześniej (przed wyjazdem) świadomie rozważa 
skorzystanie z oferty gospodarstwa agroturystycznego, są też osoby, które skorzystały 
z noclegu w gospodarstwie, nie planując tego wcześniej (wybrali to przez przypadek). 
Mogą zdarzyć się również i tacy klienci, którzy rozważali skorzystanie z oferty obiektu 
agroturystycznego, ale świadomie tego nie uczynili (wybrali zakwaterowanie w obiek-
cie innego rodzaju).

Zauważono, że respondenci najczęściej wybierają gospodarstwa agroturystyczne 
na dłuższy pobyt (ryc. 2), co powoduje większą opłacalność dla gospodarstw prowa-
dzących tę działalność.

Ponad połowa ankietowanych (43 respondentów) przyznała, że skorzystała z obiektu 
agroturystycznego więcej niż dwa razy. Pozostałą grupę stanowili respondenci, którzy 
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Tabela 2. Kombinowana tablica niezależności
Table 2. Combined independence table

Kategoria Tak Nie
p̂ij nij np̂ij p̂ij nij np̂ij ni. p̂i.

Szukał 0,4 65 64 0,1 15 16 80 0,5
Znalazł 0,4 63 64 0,1 17 16 80 0,5

128 32 n = 160 1,0
0,8 0,2 1,0 x

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Tabela 3. Tablica robocza w celu otrzymania χe
2

Table 3. Work table to receive χe
2

nij np̂ij nij – np̂ij (nij – np̂ij)
2

n n

n
ij ij

ij

−( )2

65 64 1 1 0,015
15 16 –1 1 0,062
63 64 –1 1 0,015
17 16 1 1 0,062

160 160 0 x χe
2 = 0,154

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych
Source: Author’s study

Na poziomie istotności L = 0,01
Obliczanie stopnia swobody: χ2 = (2-1)(2-1) = 1; χ0 01 1

2
, ;  = 6,635.

Ponieważ χ χe L
2 2< , nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Oznacza to, że 

osoby, które poszukiwały ofertę agroturystyczną, znalazły ją.
Autorka przeprowadziła drugi test niezgodności χ2 w celu weryfikacji hipotez: 

zerowej, o brzmieniu: „Wszystkie osoby, które kiedykolwiek rozważały skorzystaniez 
obiektu agroturystycznego, skorzystały z tych obiektów”; alternatywnej: „Nie wszyst-
kie osoby, które kiedykolwiek rozważały skorzystanie z  obiektu agroturystycznego, 
skorzystały z takich obiektów” (tab. 4, 5, 6).

Tabela 4. Liczba osób rozważających skorzystanie z  oferty agroturystycznej oraz liczba 
osób, które skorzystały z oferty

Table 4. Number of people who considering using agritourism offer and number of pe-
ople who use agritourism offer

Kategoria Tak Nie

Rozważał 71 9
Skorzystał 56 24

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

p̂

p̂
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w ogóle nigdy nie skorzystali z obiektu agroturystycznego lub skorzystali z nich mniej 
niż dwa razy. Autorka sądzi, że osoby, które skorzystały z oferty więcej niż dwa razy 
doceniły korzyści z pobytu w takim obiekcie. Możliwe jest, że zmieniło to ich preferen-
cje dotyczące formy spędzania czasu wolnego i w przyszłości również będą korzystać 
z agroturystyki.

Ryc. 2. Częstotliwość korzystania przez respondentów z obiektów agroturystycznych
Fig. 2. When usually respondents use agritourism objects

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Author’s study

Analizując rycinę 3, można zauważyć, że wiodącymi źródłami poszukiwań informa-
cji na temat oferty agroturystycznej są Internet oraz informacja od znajomych. Źródła 
internetowe potraktowano jako jedną zbiorczą kategorię, łączącą możliwość pozyska-
nia informacji np. z blogów, mediów społecznościowych.

I

Ryc. 3. Źródła, z  których respondenci pozyskują informacje na temat oferty agrotury-
stycznej

Fig. 3. Sources from which respondents obtain information about the agritourism offer

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Jak zostało wspomniane wcześniej, promocja w  Internecie oraz wysoka jakość 
świadczonych usług są najistotniejszymi formami reklamy. Właściciel obiektu powi-
nien na bieżąco aktualizować stronę internetową obiektu, dbać o to, aby strona obiektu 
pojawiała się w wyszukiwarce na możliwie jak najwcześniejszych stronach. Również 
kwestia obsługi gości jest istotna. Zadowolony klient poleci obiekt swoim znajomym, 
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którzy w przyszłości z niego skorzystają. Niezadowolony klient na pewno nie powróci 
do danego obiektu oraz zniechęci swoich znajomych do przyjazdu.

Na otwarte pytanie dotyczące skojarzenia ze słowem „agroturystyka” otrzymano 
wiele odpowiedzi. Wśród skojarzeń zostały wymienione m.in. naturalne atrakcje; 
bliskość z  naturą; wiejskie gospodarstwo oferujące noclegi; spokojna, nieprzelud-
niona miejscowość; miejsce wypoczynku poza miastem; wypoczynek na łonie natury; 
zdrowa żywność; miejsce w  cichym otoczeniu; ogrody pokazowe, winnice, wiejskie 
jedzenie; owca; wędrówki; pensjonat; rancho; wieś, kojarzy mi się z  dzieciństwem; 
dobre, zdrowe jedzenie, rosół z wiejskiej kury; dom w środku lasu. Ponadto, pojawiło 
się kilka takich samych skojarzeń związanych z agroturystyką. Aż 15 wskazań doty-
czyło wsi, 11 wskazań wypoczynku, 9 spokoju, 6 ciszy i zwierząt, 3 wskazania dotyczyły 
koni, natury, odpoczynku na wsi, po 2 wskazania odnotowano dla wypoczynku na wsi, 
natury, relaksu, rolnictwa i przyrody.

Pogrupowano najczęściej powtarzające się słowa. Wielu ankietowanych wpisywało 
więcej niż jedno skojarzenie. W przypadku określeń, które były rozwinięte i brzmiały 
np. „wieś”, „wypoczynek”, „wypoczynek na wsi”, „wypoczynek w wiejskim środowisku”, 
wymieniano je osobno, aby pokazać jak różne punkty widzenia na tę samą kwestię 
posiadali respondenci.

Podobne zagadnienie poruszyła Sieczko (2016), która wymieniła określenia doty-
czące agroturystyki najczęściej kojarzące się respondentom, m.in. naturę, spokój, wieś, 
ciszę, dobre jedzenie i zwierzęta. Odpowiedzi pozyskane były z badań, w których udział 
wzięło 219 osób.

W badaniach własnych na pytanie, czy agroturystyka jest atrakcyjną formą tury-
styki – 78 respondentów udzieliło odpowiedzi „tak”. Należy zauważyć, że pomimo iż 
30% respondentów nie skorzystało nigdy z  agroturystyki, to tylko 2,5% określiło tę 
formę turystyki jako nieatrakcyjną. Nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego osoby, które 
określają agroturystykę jako atrakcyjną formę wypoczynku, nigdy z niej nie skorzy-
stały. Autorka sądzi, że jest to czynnik motywujący do przeprowadzenia w przyszłości 
kolejnych badań.

Ryc. 4. Oczekiwania respondentów względem agroturystyki
Fig. 4. Respondent’s expectations for agritourism

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Author’s study
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Na rycinie 4 przestawiono oczekiwania respondentów względem agroturystyki. 
Respondenci, którzy zaznaczyli odpowiedź „inne”, wymieniali w  swoich odpowie-
dziach następujące aspekty: „bliskość przyrody”, „kontakt z naturą”, „smaczne śniada-
nia”, „kontakt z naturą i zwierzętami”, „zwierzęta, żeby edukować dzieci”, „las”; jedna 
osoba nie zastanawiała się nad tym, czego oczekuje podczas pobytu. 

W wyniku badań autorka artykułu może potwierdzić pogląd Bogusz (2017, s. 24), 
która stwierdziła, że „mieszkańcy dużych miast (…) szukają ciszy, możliwości obcowa-
nia z naturą, przyrodą”.

Ponad połowa osób stwierdziła, że agroturystyka obecnie jest raczej popularną 
formą turystyki (77 respondentów). Prawie wszyscy badani (96,3%) uznali agrotu-
rystykę za popularną formę turystyki w  perspektywie przyszłych kilku lat (ryc. 5). 
Osoby, które odpowiedziały, że agroturystyka nie będzie znaczącą formą wypoczynku, 
argumentowały to tym, że „ludzie żyją na coraz wyższym poziomie, atrakcyjne stają 
się wczasy za granicą”, „wypieranie agroturystyki przez nowoczesne hotele”. Należy 
jednak mieć na uwadze, że potencjalni klienci (jak pokazała ryc. 4) oczekują często 
spokoju, kontaktu z  naturą, a  w  wielkich, nowoczesnych hotelach raczej rzadziej 
można mieć taki kontakt niż w gospodarstwach agroturystycznych.

Ryc. 5. Agroturystyka jako popularna forma turystyki w Polsce
Fig. 5. Agritourism as popular tourism form in Poland

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Ponadto spośród 69 osób w wieku poniżej od 25. do 35. roku życia, aż 66 odpo-
wiedziało, że agroturystyka będzie popularną formą turystyki w przyszłości, a  tylko 
3 osoby wskazały odpowiedź „nie”. Może to sugerować, że agroturystyka ma szanse 
na rozwój lub utrzymanie się na rynku turystycznym, ponieważ odpowiedzi udzieliły 
młode osoby, które dopiero kształtują swoje preferencje i to one w przyszłości będą 
decydowały, czy skorzystać z obiektu agroturystycznego. Jeśli już dziś odpowiadają, że 
agroturystyka będzie popularna to, jak przypuszcza autorka, mogą oni w przyszłości 
skorzystać z tego rodzaju obiektów.
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Agroturystyka z perspektywy właściciela obiektu

Dnia 22 kwietnia 2017 r., podczas Targów Agroturystycznych organizowanych na 
Uniwer sytecie Rolniczym w  Krakowie, autorka artykułu przeprowadziła wywiad 
z właścicielem jednego z obiektów agroturystycznych w Chłopkowie, gdzie agrotury-
styka jest jedyną formą utrzymania gospodarzy.

W trakcie wywiadu gospodarz poinformował, że prowadzi obiekt agroturystyczny 
od 2011 r. Dodatkowo dodał, że początki prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego 
były bardzo ciężkie. Przyznał, że kiedyś posiadał własną firmę, ale obecnie zajmuje się 
tylko prowadzeniem agroturystyki, która jest zarówno jego źródłem utrzymania, jak 
i hobby.

Na pytanie, co wyróżnia jego działalność, po chwili zastanowienia, odpowiedział, 
że posiada prawdziwe gospodarstwo rolne, w którym hodowane są różne zwierzęta. 
Wymienił dodatkowo, że sami produkują własne alkohole, pieką chleb, robią wędliny, 
mają własne jaja od kur i perliczek, pieką gęsi oraz prosiaki i wszystko to przygotowane 
jest dla gości, którzy korzystają z ich gospodarstwa.

Na pytanie, jak na początku docierał do swoich klientów, gospodarz opowiedział, 
że wszystko zaczęło się od kolegi, który wcześniej prowadził agroturystykę i namówił 
gospodarza na założenie agroturystyki. Zwiększyło to atrakcyjność ich oferty, ponie-
waż oferty gospodarstw agroturystycznych się uzupełniają.„Jeden produkuje sery 
kozie, drugi sery krowie, inny miód, jeszcze inny inne atrakcje na przykład ma konie. 
Tworzymy sieć. Po prostu, gdy jesteśmy razem to jesteśmy w stanie zagospodarować 
czas tym ludziom i oni wtedy są zadowoleni. Jak jest jeden i robi tylko jedno to przyj-
dzie gość i on się znudzi i później dalej nie może funkcjonować (takie gospodarstwo 
– przypis autorki)”. Zapytany o to, jak jest reklamowana ich działalność, gospodarz 
wymienił Internet (obiekt znajduje się na serwisach rezerwacyjnych, można zarezer-
wować pobyt przez Internet), ulotki, targi turystyczne. Zaznaczył jednak, że „najlep-
sza reklama jest, kiedy klient jest zadowolony i  powie następnemu i  wtedy goście 
przyjeżdżają i tym sposobem mam gości, którzy od samego początku agroturystyki do 
mnie wracają i to jest chyba właśnie najlepszą dla mnie reklamą. I następnych przy 
okazji zapraszają i to grono cały czas się powiększa”.

Gospodarz zapytany o  to, czy przeprowadzał remont obiektu w trakcie trwania 
swojej działalności, odpowiedział, że kiedy zaczął swoją przygodę z agroturystyką, 
to od razu myślał o  tym, żeby standard jego obiektu w  jak największym stopniu 
odpowiadał przyszłym klientom. Założył, że ważna jest łazienka przy każdym pokoju 
oraz wygodne łóżko. Bazował na swoich doświadczeniach, wiedział, czego on sam 
oczekiwał podczas wyjazdów i  próbował przenieść to do swojego gospodarstwa. 
Ponadto dodał, że „w województwie lubelskim jest nas cztery osoby, których obiekty 
są kategoryzowane, mamy 3 słoneczka, a słoneczko to jest już taka najlepsza kate-
goria w agroturystyce”. W okolicy gospodarstwa pojawiają się nowe obiekty agrotu-
rystyczne. Właściciel gospodarstwa stwierdził, że „Zaczyna się robić dość sporo tych 
obiektów”.

Na pytanie, czy gospodarz rozmawia z  osobami korzystającymi z  jego obiektu 
o zadowoleniu na temat oferty i czy te rozmowy zachęcają go do wprowadzania zmian, 
aby goście byli zadowoleni, odpowiedział, że taki kontakt jest dla niego bardzo ważny, 
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aby na bieżąco śledzić potrzeby klientów oraz ich zadowolenie z usługi. Respondent 
dodał, że założył w  swoim gospodarstwie książkę, w  której goście mogą wpisywać 
swoje uwagi, zastrzeżenia i pomysły, które w rozmowie wstydziliby lub obawialiby się 
przekazać.

Na koniec zapytano gospodarza o to, czy zauważa zmianę preferencji osób przyjeż-
dżających do gospodarstwa. Respondent z przekonaniem stwierdził, że gospodarstwa, 
które nie mają łazienek przy pokoju, na 100% nie będą mieć gości. Dodał, że to ważne, 
aby posiadać dodatkową ofertę (np. boiska czy basen), aby zapewnić gościom atrakcje 
podczas pobytu. 

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury oraz badań własnych autorka stwier-
dza, że o utrzymaniu agroturystyki na rynku turystycznym w dużym stopniu decydują 
działania właścicieli obiektów. To oni na początku powinni zadbać o właściwe działa-
nia marketingowe oraz starać się podążać za oczekiwaniami gości. 

Badanie ankietowe pokazało, że wiele osób uważa agroturystykę za formę atrak-
cyjną i  taką, która w  perspektywie kilku przyszłych lat ma szansę pozostać nadal 
atrakcyjną. Według ankietowanych najważniejszy jest kontakt z  naturą, spokój, 
cisza, a więc to, co tak bardzo kojarzy się obecnie ludziom z pojęciem agroturystyki. 
W przypadku badań Czerwińskiej-Jaśkiewicz respondenci przede wszystkim oczekują 
łazienki w każdym pokoju. W badaniach własnych przeprowadzonych przez autorkę 
artykułu 50% respondentów udzieliło również takiej odpowiedzi. Nie była to jednak 
odpowiedź z największą liczbą wskazań. Więcej respondentów wybrało ciszę i trady-
cyjną kuchnię. Większość respondentów (62 osoby) wskazało Internet za źródło wyko-
rzystywane do pozyskiwania informacji o ofercie. Informacja od znajomych, podobnie 
jak w badaniach Zawadki, znalazła się na drugim miejscu wśród źródeł poszukiwania 
informacji.

Przeprowadzony wywiad uzupełnił wnioski z  badań ankietowych. Gospodarz, 
z  którym przeprowadzono rozmowę, z  pełnym przekonaniem wymieniał kontakt 
z klientami i spełnianie ich oczekiwań jako najważniejszy wyznacznik w jego pracy. 
Zauważył, że bardzo ważna jest promocja obiektu. Matuszewska i in. (2016, s. 175) 
stwierdzili, że „przez najpopularniejsze media społecznościowe, takie jak: facebook.
com (drugie miejsce po wyszukiwarce Google, według rankingu Alexa), blog.pl, twit-
ter.com, instagram.com, youtube.com, reklamują się zarówno renomowane podmioty 
i organizacje, jak i niewielkie rodzinne gospodarstwa agroturystyczne”. Widać było 
pasję, z  jaką ten respondent opowiadał o  swoim zajęciu, można być pewnym, że 
dzięki takim ludziom agroturystyka faktycznie ma szansę na kierowanie się w stronę 
klienta, wychodzenie na przeciw oczekiwań i zadowalanie każdego gościa oczekują-
cego od tej formy turystyki swojskości, kontaktu z naturą, ale również innych warun-
ków, takich jak większa wygoda i komfort, które kształtowane są poprzez otaczający 
nas świat.
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W: Agroturystyka i usługi towarzyszące. Marketing w agroturystyce. Kraków: Materiały szko-
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leniowe dla osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne w gminach uzdrowiskowych 
(szkolenie na poziomie specjalistycznym, broszura 3).
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Zawadka, J. (2014). Preferencje osób starszych dotyczące wypoczynku w  gospodarstwach 
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Abstract. The actual problems of competitiveness management as the component of 
providing economic safety of enterprise are studied in the article. On the basis of analysis 
of scientific approaches to the definition of the “economic safety” concept, its main local 
features have been determined. The structure and content of functional components of 
economic safety are analyzed and their value for providing effective work of Ukrainian 
enterprises is also justified. The classification of potential threats of different levels for 
Ukrainian enterprises has been developed.

The place of economic safety in the general strategy of enterprise operation is de-
fined. Evaluation of presuppositions and current state of economic safety of enterprises 
is performed, and the strategic priorities and mechanisms of strengthening of economic 
safety in Ukraine are justified in this article.

Keywords: competitiveness • economic safety • threats • market • enterprise • system 
• principles

Streszczenie. W artykule omówiono aktualne problemy zarządzania konkurencyjnością 
przedsiębiorstw w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa ekonomicznego. Przedstawiono 
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analizę naukowych podejść do definicji pojęcia “bezpieczeństwa ekonomicznego”, okre-
ślono jego główne cechy lokalne. Przeanalizowano strukturę i zawartość składników funk-
cjonalnych bezpieczeństwa ekonomicznego oraz uzasadniono ich rolę w  zapewnieniu 
efektywnej pracy ukraińskich przedsiębiorstw. Opracowano klasyfikację różnych pozio-
mów potencjalnych zagrożeń dla ukraińskich przedsiębiorstw.

Określono miejsce bezpieczeństwa ekonomicznego w ogólnej strategii funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa. Dokonano oceny założeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa eko-
nomicznego przedsiębiorstw, uzasadniono strategiczne priorytety i  mechanizmy jego 
wzmocnienia w ukraińskich warunkach.

Słowa kluczowe: konkurencyjność • bezpieczeństwo ekonomiczne • zagrożenia • rynek 
• przedsiębiorstwo • system • zasady

Formulation of the problem

In conditions of integration of Ukrainian economy into the world economic area and 
considerable financial instability, effective management of enterprise implies the 
search and development of viable mechanisms of providing economic safety at suffi-
cient level of its competitiveness (Ivanyuta and Zaichychsky, 2009; Vasyltsiv et al., 
2012; Mokiy and Datsko, 2017).

This problem is particularly acute nowadays, when Ukrainian economy is under-
going the difficult period of its formation, which is characterized by unstable political 
and economic situations and transformational processes, which are connected with 
the overcoming of crisis phenomena in all spheres of life of society. All these things 
create certain threats, which may cause the loss of financial solvency, unprofitability 
or even bankruptcy of enterprises. Furthermore, the strengthening of competitive 
struggle, imperfection of the current legislation, low investment attractiveness, defi-
ciency of financial resources, loss of market outlets (that is caused by the low compet-
itiveness of products), requires of Ukrainian enterprises to significantly increase their 
economic safety.

Analysis of the recent researches and publications 

Economic safety of enterprise is the condition of protectability of its activity from 
the negative influence of external environment, and also the ability to quickly elimi-
nate the threats, to adapt to the present conditions, which have negative influence 
on its activity. The content of this concept includes the system of the measures, 
which provide competitiveness and economic stability of enterprise, and also help 
to increase the level of prosperity of workers (Kuzenko, 2004; Vasyltsiv, 2008; 
Varnaliy, 2009; Kuczyńska-Cesarz, 2016; Makalyuk and Gavrilova, 2016; Markina and 
Potapiuk, 2017).

In confirmation of this thought, Fathurdinov (2006) point at the obvious connec-
tion between the economic safety of enterprise and its competitiveness. According to 
his opinion, high competitiveness of enterprise is the pledge of its strong economic 
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safety. Other scientists consider competitiveness as the direct result of strong 
economic safety of enterprise, which is one of the significant factors of the steadfast 
stance of enterprise at the market that allows to hold it during the certain period of 
time (Gregorio and Guidotti, 1995; Mierzwa and Zimmer, 2016).

Сasson (2000) notes that economic safety is one of characteristics of competi-
tiveness of enterprise that guarantees the corresponding efficiency of functioning of 
business entity, which stipulates the safety of functioning of enterprises at the indus-
try level, helps the optimum process of formation of indicators of assets, expenses, 
income and financial results.

Researches of Kadocsa and Francsovics (2011) prove that strategic economic safety 
defines the ability of enterprise to successfully develop, characterizes its competi-
tiveness and economic potential, and also the presence of market opportunities and 
resources at disposal of enterprise, the use of the latest technologies and equipment 
in production, the possibility of access to the main raw material and energy resources, 
the presence of qualified personnel, etc (Gregorio and Guidotti, 1995).

Economic safety of enterprise, according to Metelev (2014), provides the sustain-
able development that is achieved due to the use of all types of resources and entre-
preneurial opportunities, at which it is guaranteed their most effective use, preven-
tion of internal and external negative impacts and threats. For example, Stennek 
and Verboven (2001) characterize competitiveness of enterprise as the mechanism of 
effective use of competitive advantages with the purpose of achievement the stra-
tegic goals of financial and economic activity and meeting the social and economic 
demands of consumers.

The category «economic safety» also closely correlates with the concept of compet-
itiveness of enterprise. Thus, Inglehart and Abramson (1994), while justifying the 
essence of the concept of competitiveness of enterprise, proves the necessity to put 
into it the quantitative and qualitative characteristics of activity of the business entity, 
which are capable to provide the manufacture of competitive products. The author 
also suggests to combine in this category the concepts of productivity and effective-
ness, as the ability of entity to form and use the knowledge system in real time and 
in the long term, running ahead of already existing and potential competitors. From 
the represented definition are really observed the similar characteristics between 
competitiveness and economic safety of enterprise. Moreover, it is possible to find out 
many identical approaches to justification of the essence of the analyzed concepts in 
the scientific works on the problems of competitiveness.

Despite the substantial reserve of the mentioned above scientists, the change of 
environmental conditions and the influence of internal and external threats amplify 
the expediency of improvement of management system of competitiveness as the 
element of state estimation and providing economic safety of enterprise. Precisely 
in this context, in our opinion, the problem of justification of interrelation between 
the economic safety and competitiveness of enterprise is not adequately investigated.

The purpose of the article is to determine the features of formation and improve-
ment of management system of competitiveness as the basic element of providing 
economic safety of enterprise; establish favorable factors, challenges and threats; 
justify the mechanisms and methods of system management of its development.
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Presenting of the main material

According to the authors, the successful development and functioning of any business 
entity considerably depends on the level of its competitiveness and the presence of its 
effectively operating management system, which, in turn, reflects the general condi-
tion of economic safety of enterprise. Lack of the single approach to management of 
economic safety in Ukraine causes the need to systematize and justify methodological 
principles of its complex analysis, form the system of indicators and choose the meth-
ods of estimation of economic safety of enterprise (Kuzenko, 2004; LIGA-zakon, 2007; 
Vasyltsiv, 2008; Makalyuk and Gavrilova, 2016). 

In our research, we have studied the operation in the crisis period of 65 Ukrainian 
enterprises with different forms of ownership. The enterprises are located in the 
central-eastern part of Ukraine. It was noted that an enterprise with a well-balanced 
system of economic safety will allow not only to retain their own market share in 
crisis conditions, but also to get the advantage over competitors that will promote 
the formation of competitiveness of enterprise in general. This tendency is especially 
characteristic for small and medium-sized agrarian and processing enterprises.

In the modern market conditions, enterprises have a free hand, and they function 
as an open system. They autonomously form economic policy, organize the processes 
of manufacturing and sale of products, bear responsibility for results of their activ-
ity. However, during the process of carrying out of industrial and economic activity, 
enterprises are affected by environmental factors, which surround them. Quite often 
this influence has destabilizing character and hinders their development. This leads 
to decrease in volumes of products, weakens positions of enterprise at the market and 
lowers the level of efficiency of its functioning.

Negative action of factors of the economic environment in Ukraine is amplified 
amid the continuous changes of regulatory and legal framework, the low level of invest-
ment attractiveness and the increase of national and international competition. Such 
conditions induce manufacturers to search for new effective and viable mechanisms of 
protection of enterprises, increase of level of their competitiveness, minimization of 
risks and providing economic safety of their functioning. All these things, to the great 
extent, demand from the owners and heads of enterprises the application of complex 
measures, which are focused on providing economic safety of business and formation 
of complex system of economic safety at enterprise.

Generalizing the works on the problems of competitiveness, we come to conclusion 
that competitiveness, acting as the system and complex characteristic, nevertheless 
characterizes the current state of the business entity and its certain short-term pros-
pects. At the same time, unlike the competitiveness, the category of economic safety 
of enterprise is much broader, because it includes not only the physical safety of the 
property and interests of enterprises, but also the ability to develop. Besides this, it 
is necessary to put into the basis of this concept the ability of enterprise to effec-
tively and safely function not only today, but also in the future, in accordance with its 
mission, purposes and tasks.

Synthesizing from the above mentioned, it may be claimed that this economic 
category is rather complicated and connected with all indicators of estimation of 
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the state and operating efficiency of enterprise. It requires exceptionally systematic 
approach to its measurement, and also the detailed study of its interrelation with such 
integrated economic categories as competitiveness, potential, financial viability and 
risk tolerance of enterprise (Bashynska, 2014; Serebryakova et al., 2016).

It should be noted that in the modern economic literature, while justifying the 
essence of economic safety, the most commonly used is the resource-functional 
approach. Its supporters consider economic safety of enterprise as “...the state of 
the most effective use of corporate resources for prevention of threats and provid-
ing the steady functioning of enterprise at present and in the future”. This concept 
considers economic safety through the set of its components: financial, technical and 
technological, product, legal, power, information, personnel and ecological safety 
(Charnes et al., 1972; Varnaliy, 2009). Exactly because of this, for detailed consider-
ation of interrelation between competitiveness and economic safety of enterprise, we 
suggest to consider the components of the last one, which are reflecting realities of 
the modern functioning of enterprise most fully (Tab. 1). For real providing of each 
component of economic safety, it is necessary to solve the problem of competitive-
ness, which is the ability of enterprise to effectively perform its functions in condi-
tions of competitive environment, while assisting to satisfy the interests of the main 
concerned parties. This difficulty may be solved due to the use of the modern tech-
nologies and the process approach to the management of enterprise (Heyets et al., 
2006; Markina and Potapiuk, 2017).

It is revealed that the use of the process approach to the management of competi-
tiveness allows to develop the strategies, which are focused on providing the economic 
safety of enterprise. They are oriented either on prevention of threats, or on the coun-
teraction to the threats of economic safety of enterprise. Such strategies are directed, 
first of all, on prevention of transformation of destabilizing factors into the threat to 
the safety of enterprise; putting out of action the already existing threats and restora-
tion of the safe state of objects (by compensation of losses). Therefore, in our opinion, 
it is useful to consider the phenomenon of economic safety through the prism of thre-
ats, which are having the most exact impact on it.

Thus, economic safety is the condition of protectability of the vital interests of 
enterprise from real and potential sources of danger or economic threats. The enter-
prise’s economic security should be considered in the context of loss minimization and 
preservation of control over the property. As the way of providing economic safety of 
enterprise, it is offered such construction of the system of protection of its economic 
interests, in which main attention is paid to the questions of fight against unethi-
cal competition, providing of information safety and legal protection of intellectual 
property.

Definition and classification of threats of enterprise economic safety are useful 
by its levels – international, national, regional, local (Kuciński, 2015). On Figure 1 
we systematized the most significant potential threats for Ukrainian enterprises 
on different levels (on the basis of Pashnyuk (2013), Loyko (2015), Kuznetsova and 
Kuehne (2015)). We are interested exactly in the last component, which allows to solve 
the problem of dependence of enterprise’s economic safety from its competitiveness. 
As the experience of the last years shows that not all Ukrainian enterprises are ready 
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to conduct the competitive struggle under uncertainty, unpredictability and riskiness 
(Nikolayuk and Nykyforchuk, 2005; Heyets et al., 2006, Muntiyan, 2009; Mokiy and 
Datsko, 2017). Because even the presence of competitive products does not allow for 
many of them to implement this advantage effectively.

Table 1. Structure and content of functional components of economic safety of enterprise 
Tabela 1. Struktura i zawartość funkcjonalnych elementów bezpieczeństwa ekonomiczne-

go przedsiębiorstwa 

Functional 
components

Content of the functional components of economic safety 
of enterprise

Financial and 
insurance

providing effective use of financial resources and minimization of risks 
due to insurance

Production and 
technological

providing the technological independence and achievement of 
high level of production potential, basically due to updating on the 
innovative and investment basis

Product assumes the provision of appropriate level of quality and 
competitiveness of products

Management achievement of high efficiency of management, optimum and effective 
organizational structure of enterprise management

Market
characterizes the quality of conformance of internal possibilities of 
development of enterprise to the external ones, which are generated 
by the market environment

Information 
and consulting

providing the information protection, effective level of information 
and analytical and consulting support

Logistic formation of close bilateral interrelations, by putting into movement 
the material, financial and information flows on micro and macro-level

Intellectual and 
personnel

providing the safety of personnel, and also creation of conditions for 
providing the personnel skill level and its intellectual potential

Interface it is connected with the non-productive positioning of enterprise in 
external environment

Ecological
assumes compliance with the environmental standards of technology 
and product release, minimization of expenses of enterprise on 
environmental pollution

Political and 
legal

characterizes the effective and universal legal groundwork of activity 
and the accurate observance of all aspects of existing legislation by 
enterprise and its employees

Power characterizes the level of safety of enterprise on the part of security 
service and provision of the safety of commercial interests

Source: Author’s study based on Dąbrowski (1989); Vasyltsiv et al. (2012), Pashnyuk (2013), Kam-
lyk (2005)

Źródło:	 autorów opracowanie własne na podstawie Dąbrowski (1989); Vasyltsiv et al. (2012), Pa-
shnyuk (2013), Kamlyk (2005)
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The weakening of competitive safety of Ukrainian enterprises is also indicated by: 
reduction of the market share, which enterprise is occupying; deterioration of the 
competitive positions and ability to counteract the competitive pressure; decrease of 
adaptive abilities of enterprise to the changes of market situation, underrun from the 
market requirements (Vasyltsiv, 2008; Varnaliy, 2009; Vasyltsiv et al., 2012; Mokiy and 
Datsko, 2017).

The most important factors, which have influence on the economic safety of enter-
prise in Ukraine, are the level of perfection of the legal framework, the tax level, the access 
to world market outlets, the investment attractiveness of the region, etc (Nikolayuk and 
Nykyforchuk, 2005; Muntiyan, 2009; Brzozowska Dacko, Kalinichenko, 2015). But, first 
of all, the safety of enterprise depends on the economic safety of the state, region, as 

Fig. 1. Most significant potential threats for Ukrainian enterprises on different levels
Ryc. 1. Najważniejsze potencjalne zagrożenia dla ukraińskich przedsiębiorstw na różnych 

poziomach

Source: Author’s study based on Pashnyuk (2013), Loyko (2015), Kuznetsova and Kuehne (2015)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pashnyuk (2013), Loyko (2015), Kuznetsova and Ku-

ehne (2015)
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it is based on their financial, raw materials and production potential and development 
prospects. And the presence of multilevel concept of development of economic safety 
of the business entities of all levels gives the opportunity to provide predictability of 
external threats by enterprises (Kalinichenko, Vakulenko, Galych, 2014).

At the transitional periods of development of the Ukraine’s economy, researches of 
macroeconomic aspects of economic safety of the country are dominating. Thus, the 
management decision making in the sphere of providing economic safety of enterprise 
is influenced by the changes in the system of management, particularly, by the legisla-
tive and legal framework, the socio-political situation in the country, relationships with 
other market entities, etc., and also by the number of factors of financial and economic, 
ecological, social and organizational character (Brzozowska, 2015). After all, economic 
safety of enterprise has the dual character: on the one hand, it provides an opportunity 
of its own functioning, on the other – it is the part (element) of economic safety of the 
system of the highest level and it is the entity, which provides the execution of functions 
by the region, state (Loyko, 2015; Heyets, et al., 2006; Kadocsa and Francsovics, 2011). 

On the basis of the mentioned above, it is defined the place of competitiveness in 
providing economic safety of enterprise and in the general strategy of its functioning 
(Fig. 2).

Therefore, the competitiveness management in the system of providing economic 
safety of Ukrainian enterprises must be oriented on solution of the following tasks:
– improvement of the regulatory and legal framework of development of competitive 

environment;
– estimation of competitiveness of enterprise must be based on the fundamental 

principles of providing economic safety;
– development of consumer demand for products and services by introduction of in-

novative quality standards;
– estimation of competitiveness must be conducted on the basis of rating of eco-

nomic indicators;
– encouragement of enterprises to develop the global strategy towards development 

prospects, enhancement of efficiency and competitiveness;
– level of competitiveness must be estimated in dynamics, which will provide the 

possibility to forecast the changes of economic safety formation in the future;
– while performing estimation, it is necessary to take into account the reasons of 

quantitative and qualitative changes in enterprise activity to provide the effective 
management decision making.

To achieve the long-term success, the work on providing competitiveness must be 
conducted in complex, with taking into account all spheres and aspects of enterprise 
activity. The enterprise must continuously conduct researches of the tastes and pref-
erences of consumers, and also monitor successes of the most significant competitors, 
for adjustment of indicators of their own activity. At the entry of new competitors, at 
making decisions on expansion of production (or its curtailment), at investing into 
modernization of equipment (or updating of products), it is necessary to conduct the 
integrated assessment of enterprise, not only of the separate type of products.
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Fig. 2. The place of competitiveness in the system of providing economic safety of enter-
prise and in the general strategy of its development

Ryc. 2. Miejsce konkurencyjności w systemie zapewniania bezpieczeństwa ekonomicznego 
przedsiębiorstwa oraz w ogólnej strategii jego rozwoju

Source: Author’s study based on Blank (2009), Hacker, Rehm, Schlesinger (2013), Law of Ukraine 
№ 964-IV (2017), Makalyuk and Gavrilova (2016)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Blank (2009), Hacker et all (2013), Law of Ukraine № 
964-IV (2017), Makalyuk and Gavrilova (2016)
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Improvement of position at the international market implies the essential 
enhancement of efficiency of economy on the basis of introduction of new technolo-
gies of manufacturing and management, which are focused on continuous updating 
of output products and substantial improvement of its quality. The defining factor of 
competitiveness of Ukrainian enterprises at the international market should become 
the presence of conditions for formation of their steady competitive positions in the 
rating of the world competitiveness of the companies. According to the Global review 
of competitiveness (Global Competitiveness Report) at 2014–2015 years, Ukraine 
takes the 84th place in the rating of competitiveness (Schwab, 2014).

For maintenance of the high international competitiveness of Ukrainian enter-
prises, it is necessary to use all resources of enterprise more productively, than its 
international competitors. It implies at the same time, that enterprise must occupy 
the steady place at the international market, and its production must be of steady 
demand for foreign consumers. For this purpose, the management of Ukrainian enter-
prises needs to pay more attention to the policy of economy management, to monitor 
the changes at the international markets in due time, to perform the corresponding 
transformations in the system of manufacturing and realization of goods.

Thus, having considered competitiveness management of Ukrainian enterprises at 
the international markets, it should be noted that the important background of its 
providing is the development of optimal management decisions for formation of posi-
tive image of enterprise at the international markets.

Conclusions

Summing up the mentioned above, it should be noted that the concept of economic 
safety is inextricably connected with the concepts of competitiveness of enterprise 
and competitiveness of products. As the competitive characteristics of products make 
the competitive advantages, and competitive advantages of enterprise, in return, 
determine the level of economic safety of enterprise. And in the modern conditions of 
economy of Ukraine, particularly topical becomes the question of the search of ways of 
providing the economic safety of enterprise, effective mechanisms of its management 
and methods of its evaluation.

The fundamental principles of providing economic safety of enterprise must be based 
on understanding of the essence of these economic categories, professional manage-
ment and management decision making in due time, system monitoring and threat 
(negative factors of influence of external and internal environment) identification.

Also it should be noted that economic safety providing directly depends on effective 
interaction of each of the components: manufacturing, product, social, investment, 
external-economic, transport, energy, the main of which is the financial one. Not less 
important is the fact, that the problem of interrelation of the specified concepts is most 
fully disclosed through the use of modern methods of management at enterprise. In 
such way, the competitiveness of enterprise is the basis of providing economic safety 
and is the guarantee of its strong formation, which allows the enterprise to retain the 
steady positions at the market.
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Ewolucja teorii lokalizacji produkcji rolniczej względem 
miast

Evolution of the location theory of agricultural production 
in relation to cities

Tomasz Rokicki, Magdalena Golonko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Logistyki

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie zmian w podejściu do lokalizacji pro-
dukcji rolniczej na terenach podlegających oddziaływaniu miast. Omówione zostały naj-
ważniejsze teorie, począwszy od poglądów badaczy tworzących bezpośrednio przed po-
wstaniem właściwych klasycznych teorii lokalizacji, następnie przedstawicieli tej teorii 
(np. Thünena), naukowców z nurtu geografii ekonomicznej i  jego odświeżonego podej-
ścia, czyli nowej geografii ekonomicznej. Początkowo głównym czynnikiem decydującym 
o lokalizacji działalności były koszty transportu, związane z odległością od rynków zbytu. 
W działalności rolniczej zwracano uwagę oczywiście na naturalny czynnik produkcji, ja-
kim była ziemia i jej zasobność. Wraz z rozwojem gospodarczym świata znaczenie rolnic-
twa systematycznie zmniejszało się, pojawiły się też inne czynniki wpływające na jego lo-
kalizację. Kolejni badacze próbowali opracować modele, które wyjaśniałyby rzeczywistość. 
W  XXI w. naukowcy tworzą rozbudowane i  skomplikowane modele zawierające bardzo 
wiele zmiennych objaśniających produkcję rolniczą. W pracy źródłem materiałów jest li-
teratura krajowa i zagraniczna. Zastosowano metody opisową i tabelaryczną.

Słowa kluczowe: teoria lokalizacji • geografia ekonomiczna • nowa geografia ekono-
miczna

Abstract. The aim of the article is to present changes in the approach to the location 
of agricultural production in relation of urban areas. The most important theories have 
been discussed, starting with the views of researchers who created before the right theo-
ries of localization, then the representatives of this theory (eg Thünen), research of eco-
nomics geography and a new economic geography. Initially, the main factor determining 
the location of the activity was transport costs, related to the distance from the markets. 
The natural factor of production, such as the earth and its abundance, was obviously im-
portant to the agricultural activity. With the economic development of the world, the im-
portance of agriculture has steadily diminished, and other factors affecting its location 
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have also emerged. Other researchers have attempted to develop models that would ex-
plain the reality. In the 21st century, scientists create complex models containing many 
variables explaining agricultural production. At work, the source of materials is domestic 
and foreign literature. Descriptive and tabular methods were used.

Keywords: location theory • economic geography • new economic geography

Wstęp

Lokalizacja działalności rolniczej była obiektem zainteresowań wielu badaczy. 
Powstałe teorie i sposoby wyjaśniania rzeczywistości w tym zakresie można podzie-
lić na kilka okresów. Pierwszy obejmował twórczość tzw. klasyków ekonomii, którzy 
oprócz teorii ekonomicznych wyrażali również swoje poglądy w  zakresie lokalizacji 
produkcji rolniczej i odnosili się do renty rolniczej. Wymienieni badacze najczęściej 
jednak nie poświęcali się rozwijaniu opisowych rachunków lokalizacji. W  kolejnym 
okresie powstały właściwe teorie lokalizacji. Najważniejszą z nich był model Thünena, 
do którego odnosili się następni twórcy. Powstawały więc próby modyfikowania zało-
żeń i  tworzenia nowych modeli. Wprowadzano też nowe czynniki oddziałujące na 
lokalizację produkcji. Zaczęto również zwracać uwagę na działalność przemysłową, 
marginalizując działalność rolniczą. W  kolejnym okresie powstała geografia ekono-
miczna, która np. przedstawiała zależności między centralnym miejscem a obszarami 
peryferyjnymi. Rolę miejsca centralnego przejmowały duże aglomeracje miejskie, 
w których i wokół których lokalizowały się działalności gospodarcze. W międzyczasie 
analizowano również zależności historyczne i ich wpływ na ukształtowanie się danego 
układu aglomeracja (centrum)–peryferie. W nowej geografii ekonomicznej próbowano 
rozważać zależności związane z lokalizacją działalności za pomocą skomplikowanych 
modeli, które miały postać dynamiczną. Czynniki związane z rolnictwem były przykła-
dem zasobów mało mobilnych. Lokalizacja działalności, w tym rolniczej, zależna była 
od wielu parametrów gospodarczych, ale też społecznych. Na początku XXI w. zaczęto 
wracać do teorii lokalizacji i wykorzystywać je do opisania ogólnych prawidłowości. 
Do przedstawienia skomplikowanych zależności są wykorzystywane modele bazujące 
na wielu zmiennych. Ewolucja poglądów w zakresie lokalizacji działalności rolniczej 
względem miast pozwala stwierdzić, że teorie były dostosowane do stanu wiedzy 
i  możliwości obliczeniowych w  czasach, w  których powstawały. Produkcja rolni-
cza stopniowo traciła na znaczeniu i na początku XXI w. nie musi być lokalizowana 
w bliskiej odległości od rynków zbytu. Płody rolne w dużej części podlegają bowiem 
przetworzeniu, co pozwala na przewóz wyrobów gotowych na duże odległości przy 
niskich kosztach transportu.

Materiał i metody

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w podejściu do lokalizacji produkcji rolni-
czej na terenach podlegających oddziaływaniu miast. Ukazane zostaną w  porządku 
ich pojawiania się kolejne teorie w  tym zakresie. Skupiono się na najważniejszych 
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twórcach i teoriach odnoszących się do działalności rolniczej. Okresy pojawiania się 
twierdzeń i modeli zostały podzielone na cztery przedziały: przed teorią lokalizacji, 
w czasie jej tworzenia w ujęciu klasycznym, geografię ekonomiczną i nowe jej podej-
ście. Dodatkowo przedstawiono również wątek skupiający się na rozwoju regionalnym, 
odnoszący się do lokalizacji działalności. Źródłem materiałów była dostępna litera-
tura krajowa i zagraniczna. Do analizy i prezentacji materiałów wykorzystano metodę 
opisową i graficzną.

Poglądy klasyków ekonomii w zakresie lokalizacji 
działalności rolniczej

Pierwszym z  badaczy, który odnosił się do lokalizacji działalności rolniczej był Sir 
William Petty. Stworzył on ogólną zasadę zróżnicowania renty 150 lat przed Ricardo 
(Schumpeter, 1954). Petty (1662) twierdził, że wysokość czynszu za akr zależy od blisko-
ści skupisk ludzkich. Innymi słowy, renta gruntowa jest bardziej zależna od lokalizacji 
niż od płodności ziemi. Podał on przykład, w którym zboże sprzedawane w Londynie 
może być przewiezione z  odległości 40 mil lub może rosnąć w  promieniu mili od 
Londynu. Do ceny zboża w pobliżu miasta należy dodać naturalną cenę równoważną 
kosztom dowozu zboża z odległości 39 mil. Wówczas cena wzrośnie do wysokości zboża 
z odległości 40 mil. Petty przedstawia podstawową zależność, według której dla dóbr 
rolniczych z terenów usytuowanych blisko centrum obszaru zamieszkanego przez ludzi 
osiągnięto by wyższą rentę niż dla tego samego dobra z obszaru znajdującego się dalej 
od centrum (Hull, 1899). Twierdził on, że w przypadku, gdy w najbliższych hrabstwach 
produkuje się niewystarczającą ilość towarów, muszą być one sprowadzone z daleka. 
Towary, które są produkowane w bliskim sąsiedztwie powinny mieć wyższą cenę, tak 
aby czynsz był odpowiednio podwyższony. i pozwalać na uzyskiwanie wyższego czyn-
szu niż w przypadku produktów wytwarzanych w dalszej lokalizacji.

Petty (1691) uznał znaczenie kosztów transportu i problemy występujące podczas 
przewozu. Przykładowo określił on, że parafia, będąca jednostką terytorialną, powinna 
zawierać osoby mieszkające w  zasięgu jednego dnia podróży w  celach zaopatrzenia 
rynku. Największa parafia nie powinna przekraczać powierzchni 3–5 mil kwadrato-
wych. Pomysł Petty odnośnie centralnego miejsca wydaje się surowym systemem 
centralnego miejsca. W  swojej książce opisującej sytuację Londynie z  1683 r. Petty 
(1683) przedstawił krótką analizę obszaru aglomeracji. Twierdził on, że przy dużej 
produkcji w  mieście będą powstawać inne działalności i  każda produkcja zostanie 
podzielona na wiele części, zgodnie z potrzebami. Petty twierdził, że w miastach i na 
ulicach wielkiego miasta produkcja jest lepsza i tańsza niż gdzie indziej.

Warto również przedstawić poglądy, jakie miał Richard Cantillon, założyciel 
ekonomii przestrzennej, oznaczającej w  jego czasach analizę aktywności gospo-
darczej powiązanej z przestrzenią geograficzną. Cantillon (2010) zauważył, że ceny 
towarów w dużych miastach będą zawsze wyższe niż w miejscu produkcji. Przyczyną 
były koszty związane z transportem. W konsekwencji produkty o dużej masie były 
zbyt kosztowne lub niemożliwe do przewiezienia do dużych miast, co powodowało, 
że kosztowały one dużo mniej w  miejscu ich produkcji. Takie produkty powinny 
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być więc wytwarzane na terenach graniczących z miastami. Wówczas koszty trans-
portu nie będą wygórowane. Cantillon twierdził, że produkcja roślin potrzebujących 
dużych ilości surowców o niskiej wartości na jednostkę wagi powinna być zlokali-
zowana blisko miejsc występowania tych surowców. Transport mniejszych, cenniej-
szych i wykończonych produktów na rynki miejskie byłby bowiem dużo tańszy niż 
przesyłanie surowców.

Klasyk ekonomii Adam Smith (1776) poświęcił wiele miejsca w swojej najważniej-
szej pracy o bogactwie narodów problemom lokalizacji, czyli miejsca. Według Smitha 
zboże, które rośnie w promieniu mili od miasta, sprzedaje się tam w tej samej cenie, co 
pochodzące z odległości 20 mil. Cena powinna pokryć koszty wyprodukowania zboża 
i jego wprowadzenie na rynek, ale też pozwolić na osiągnięcie zysków przez rolnika. 
Krajowi właściciele i rolnicy zlokalizowani w pobliżu miasta, poza zwykłymi zyskami 
z rolnictwa, zyskują w cenie sprzedawanych produktów całą wartość przewozu podob-
nych produktów, które są przywiezione z bardziej odległych części. Porównanie uprawy 
ziem w okolicach dużego miasta z uprawą znajdującą się w pewnej odległości od miasta 
wskazuje, że bardziej korzystna jest lokalizacja w pobliżu miasta. Smith twierdził, że 
renta z ziemi zmienia się nie tylko ze względu na płodność, niezależnie od tego co jest 
wytwarzane, lecz ze względu na lokalizację, jakakolwiek jest urodzajność. W związku 
z tym grunty w okolicach miasta dają większą rentę niż grunty równie płodne w odle-
głej części kraju. Nakłady pracy na wytworzenie danego produktu w obydwu przypad-
kach są takie same, jednak produkt uzyskany z dalszej odległości zawsze musi koszto-
wać więcej, gdyż należy go przywieźć z daleka na rynek. Jednocześnie Smith dostrzegał 
znaczenie rozwoju transportu dla konkurencyjności upraw umieszczonych z dala od 
dużych ośrodków miejskich. Ulepszenia w transporcie zachęcają bowiem do uprawy 
w odległych regionach, które mogą być zlokalizowane w najbardziej odległym poło-
żeniu od kraju. Są one korzystne dla miasta, poprzez przełamanie monopolu upraw 
w jego sąsiedztwie (Smith, 1776).

John Stuart Mill uznał również, że płodność i  lokalizacja powinny być brane pod 
uwagę wspólnie do ustalenia renty. Mill (1969) zajął się rentą miejską. Według niego 
renta gruntowa budynku oraz z ogrodu lub parku dołączonego do niego, nie będzie 
niższa niż renta takiej samej ziemi wykorzystywanej w  rolnictwie. Może być ona 
wyższa ze względu na nadwyżkę w zamian za piękno lub wygodę, które pozwalają na 
duże udogodnienia w osiągnięciu zysku.

Klasycy teorii lokalizacji

Początki teorii lokalizacji sięgają XVIII w., gdy powstała ekonomia klasyczna, zaś 
abstrakcyjna koncepcja przestrzeni ekonomicznej zaczęła być rozróżniana od prze-
strzeni geograficznej i  geodezyjnej (Dębski, 2001). Rozwój teorii nastąpił jednak 
dopiero od XIX w. aż do połowy XX w. i dokonywał się głównie w Niemczech, później 
w Szwecji i USA (Kotarski, 2013).

Pierwszym badaczem, który kompleksowo odniósł się do lokalizacji produkcji rolni-
czej był Johann Heinrich von Thünen. W 1826 r. opracował on teorię kręgów, zgodnie 
z którą bliżej rynków zbytu dużych miast lokalizuje się bardziej efektywne kierunki 
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produkcji, zaś bardziej ekstensywne w dalszej odległości (Gudowski, 2007). W swoim 
modelu Thünen przyjął wiele uogólnień (Domański, 2006). Twierdził on, że popyt na 
ziemię jest największy, jeśli znajduje się ona najbliżej centrum miasta, a to za sprawą 
niższych kosztów transportu. Takie grunty z kolei mają najwyższą rentę i poziom osią-
ganej produkcji (Van Der Venn i Otter, 2001). Thünen badał wpływ kosztów transportu 
na rentę gruntową. Stwierdził, że oddalenie gruntów od centrum powoduje obniżenie 
renty gruntowej, co w konsekwencji wpływa na lokalizację produkcji (Kundera, 2004). 
W  rezultacie ceny ziemi rolniczej są najwyższe w  przypadku jej położenia najbliżej 
centrum miasta (Koomen i Buurman, 2002).

Thünen określił cztery kolejne strefy lokalizacji produkcji (ryc. 1). Najbliżej centrum 
w  I kręgu znajdowało się rolnictwo intensywne i  produkcja artykułów nietrwałych, 
takich jak mleko i warzywa, w strefie II gospodarka leśna, zaś w III rolnictwo eksten-
sywne, takie jak np. produkcja zbóż. W IV kręgu powinna odbywać się ekstensywna 
produkcja hodowlana (von Thünen, 1826).

Ryc. 1. Pierścienie Thünena (I – rolnictwo intensywne, produkcja artykułów nietrwałych, 
II – gospodarka leśna, III – rolnictwo ekstensywne, IV – ekstensywna produkcja ho-
dowlana)

Fig. 1. Thünen’s rings (I – intensive agriculture, production of perishable goods, II – forest 
management, III – extensive agriculture, IV – extensive livestock production)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie von Thünen (1826)
Source: Autor’s study based on von Thünen (1826)

I

II

III

IV

Model Thünena, mimo swojego uproszczenia, pozwalał na wskazanie występują-
cych prawidłowości. Założenia podane przez Thünena były umowne. Za najważniejsze 
z nich można uznać (Mäki, 1992, 2009):
• analizowany obszar jest doskonale płaski i nie ma na nim gór i dolin,
• przez obszar nie przebiegają żeglowne rzeki lub kanały,
• ziemia na tym obszarze jest w stanie uprawy,
• ziemia jest jednorodna pod względem płodności,
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• wszelka komunikacja między obszarem a światem zewnętrznym jest odcięta przez 
pustynię nieużytków,

• na środku obszaru znajduje się miasto bez wymiarów przestrzennych,
• nie ma innych miast w okolicy,
• działalność przemysłowa odbywa się jedynie w mieście,
• wszystkie rynki i  stąd wszystkie interakcje pomiędzy producentami znajdują się 

w mieście,
• współdziałanie producentów ogranicza się do kupna i  sprzedaży wyrobów goto-

wych, nie ma żadnych produktów pośrednich i nierynkowych relacji między produ-
centami,

• koszty transportu są wprost proporcjonalne do odległości, wagi i łatwości psucia 
się dobra,

• wszystkie ceny i koszty transportu są stałe,
• koszty produkcji są stałe w przestrzeni,
• podmioty działają racjonalnie, maksymalizując swoje przychody,
• podmioty posiadają pełne istotne informacje potrzebne do działalności.

Przedstawione założenia w modelu pozwalały na neutralizację pewnych zależności 
przyczynowoskutkowych lub eliminację skuteczności ich oddziaływania. Ograniczenia 
miały na celu uproszczenie rzeczywistości (Mäki, 1994, 2004a, b). W rezultacie model 
może wydawać się bardziej abstrakcyjny, jednak dla Thünena ważna była izolacja 
i idealizacja obszaru miasta (Nowak, 1980).

Gromadzenie się ludności w aglomeracjach miejskich jest ważnym zagadnieniem 
i wynika z kilku przesłanek. Pierwszą jest nierównomierne rozłożenie zasobów natu-
ralnych, a następną centralne położenie urzędów i administracji publicznej. Ważnym 
powodem jest konieczność zaspokojenia wielu potrzeb społeczeństwa, m.in. kultu-
ralnych i społecznych. Ostatnią przesłanką jest zaspokojenie zgłaszanych potrzeb na 
towary i usługi przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Wszystkie grupy czynników 
wpływały na populacje miast także w przeszłości, w czasach współczesnych Thünenowi 
(Glaeser, 1998).

Rozwój regionalny rolnictwa

Powiązanie rozwoju rolnictwa z  sytuacją w  dużych miastach zostało stwierdzone 
przez wielu autorów badających historię gospodarczą Europy. Rolnictwo pozwoliło 
również na wyjaśnienie przyczyn zacofania krajów Europy ŚrodkowoWschodniej na 
tle krajów z Europy Zachodniej. Przyczyną były m.in. różnice w wydajności produkcji 
rolniczej występujące w poszczególnych krajach (Aston i Philpin, 1985; Chirot, 1989; 
Wallerstein, 1974). W XIX w. wzorem do naśladowania dla państw europejskich była 
Wielka Brytania. Rewolucja rolnicza pozwoliła na rozwój przemysłu, także w innych 
krajach Europy. Liberalne reformy rolne stworzyły system oparty na wolnej pracy 
i prywatnej własności ziemi, co w konsekwencji umożliwiło urbanizację i rozwój prze-
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mysłu (Komlos, 1989). Przyczyny takiej sytuacji mogą być jednak obustronne. Z jednej 
strony zapotrzebowanie zgłaszane przez miasta charakteryzujące się działalnością 
pozarolniczą i  później przemysłową wpływało na rozwój rolnictwa. Takie podejście 
propagowali jako pierwsi Adam Smith (1776) i  Johann Heinrich von Thünen (1826). 
W podobny sposób jak w przypadku krajów Europy Zachodniej, należy wyjaśniać rozwój 
rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Z braku czynników zewnętrznych 
wynikających z  rozbudowy aglomeracji miejskich i  przemysłowych zmniejszała się 
dynamika rozwoju rolnictwa. Interakcje były dwustronne. Rozwój miast i działalności 
pozarolniczej w nich generował bowiem w aglomeracjach miejskich popyt na produkty 
rolnicze (Allen, 2000; Campbell, 2010; Hoffman, 1996; Van Zanden, 1999). Przykładem 
państwa, w  którym wprowadzenie liberalnej polityki rolnej oraz prywatnej własno-
ści ziemi przyczyniło się do rozwoju rolnictwa są Prusy z początku XIX w. Wówczas 
produkcja rolnicza była skorelowana z popytem zgłaszanym przez miasta. Zakładano, 
że rozwój wysoko wydajnych gospodarstw rolniczych na Wschodzie Prus pozwoli na 
wyżywienie wzrastającej liczby ludności z  przemysłowej części Niemiec. Stworzono 
wewnętrzny krajowy rynek żywności dla konsumentów pracujących w  przemyśle 
(Boserup, 1972).

Inni autorzy twierdzili, że rozwój rolnictwa w Europie Wschodniej zapoczątkowano 
jeszcze przed reformami rolnymi (Harnisch, 1986). Reformy rolne wpływały na wzrost 
i zmiany strukturalne w rolnictwie w regionach. Duży wpływ przypisywano handlowi 
międzyregionalnemu, szczególnie w  odniesieniu do wymiany z  dużymi ośrodkami 
miejskoprzemysłowymi generującymi zwiększony popyt na żywność. Ważne były też 
koszty transportu, gdyż im mniejsza była odległość od centrum aglomeracji miejskiej, 
tym większy był zgłaszany popyt na produkty żywnościowe. Mniejsze znaczenie dla 
rozwoju rolnictwa przypisywano żyzności gleb (Kopsidis, 2006; Kopsidis i Hockmann, 
2010). W XIX w. w Prusach Zachodnich zlokalizowany był przemysł, a we wschod-
nich rolnictwo. Rozwój rolnictwa w Prusach Wschodnich w XIX w. był uznawany za 
bardziej zaawansowany ze względu na silniejsze relacje rynkowe z dużymi ośrodkami 
miejskimi (Frank, 1994; Hohorst, 1980). Z tej części eksportowano też większą część 
produktów rolnych niż z  Prus Zachodnich. Badania dowodzą, że w  XIX w. pruskie 
rynki na ogół były bardzo rozdrobnione (Kopsidis, 2002; Uebele, 2009), zaś handel 
długodystansowy nie odgrywał znaczącej roli w zaopatrzeniu w produkty rolne gęsto 
zaludnionych obszarów Prus Zachodnich (Kopsidis, 2011). Rozwój wewnętrznego 
handlu rolnego w Prusach PółnocnoZachodnich nastąpił tak naprawdę dzięki rewo-
lucji kolejowej w  transporcie po 1840 r. Pozwalało to zaspakajać braki w  produkty 
rolnicze w Prusach Zachodnich przez import z zagranicy (Fremdling i Hohorst, 1979; 
MullerWille, 1981). W  XIX w. związek produkcji rolniczej ze wzrostem gospodar-
czym był kształtowany głównie przez czynniki lokalne, w  tym przede wszystkim 
przez popyt zgłaszany ze strony lokalnych miast (Sharp, 2006). Wzrost rentowności 
i rozszerzenie przestrzenne intensywnych form gospodarki rolnej były spowodowane 
przez wzrost popytu na żywność pochodzącą z  produkcji zwierzęcej. Popyt ten był 
zgłaszany przez mieszkańców miast (Grantham, 1978). Badania dowodzą, że dostęp 
do popytu na żywność zgłaszanego w miastach był bardzo ważnym czynnikiem dla 
wzrostu wydajności produkcji rolniczej w XIX w., zaś mniejsze znaczenie miały czyn-
niki instytucjonalne związane z reformami agrarnymi (Allen, 1992). Badając zmiany 
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w rolnictwie, należy też zwrócić uwagę na różnice w przemysłach i wzrostach miast 
na całym kontynencie europejskim. Systemy miast europejskich były bardzo zróżni-
cowane (Bosker i Buringh, 2010). Niewiele jest jednak badań dotyczących czynników 
różnicujących wzrost miast po XIX w.

Poglądy twórców i przedstawicieli geografii ekonomicznej

Trudno jest jednoznacznie określić początek geografii ekonomicznej. Podwaliny pod 
powstanie nowego nurtu położyli bowiem pierwsi badacze z zakresu teorii lokaliza-
cji. Niektórzy rozpatrywali lokalizację działalności znacznie szerzej niż tylko zależ-
ność od kosztów transportu. Przejście od teorii lokalizacji do geografii ekonomicznej 
nie było więc płynne. W systemie klasycznym Alfreda Marshalla (1890) oparł się na 
relatywistycznym argumencie, wyjaśniając, dlaczego w angielskich pracach nauko-
wych ignorowano wpływ lokalizacji na wysokość nadwyżki (czynszu gospodarczego). 
Anglia była tak mała, że towar mógł być dostarczony w  dowolne miejscu w  kraju 
bez nadmiernych wydatków. Ekonomiści angielscy nie stwierdzili jednoznacznie, 
że dla uzyskania porównywalności dwóch kawałków ziemi, muszą one znajdować 
się w  tej samej okolicy i  mieć podobną żyzność. Dodatkowo na wyniki porówna-
nia mogą wpływać także różnice w kosztach marketingu. Ekonomiści w większych 
krajach nie popełnili takich błędów, gdyż według nich najżyźniejsze grunty mogą 
leżeć odłogiem, ze względu na brak dobrego dostępu do rynków. Marshall twierdził, 
że lokalizacja działalności prawie zawsze odgrywa dużą rolę w określeniu, w jakim 
stopniu może ona skorzystać z korzyści zewnętrznych. Na wzrost wartości lokalizacji 
wpływa wzrost liczby ludności, poprawa transportu i lepsza komunikacja z istnieją-
cymi rynkami. Dla Marshalla (1890) duże znaczenie miały warunki fizyczne zwią-
zane z lokalizacją działalności, takie jak klimat, gleba, kopalnie oraz łatwy dostęp na 
lądzie i na wodzie.

John Atkinson Hobson najbardziej był znany z przeciwnego do Marshalla stano-
wiska w zakresie teorii lokalizacji i stworzenia własnej teorii podkonsumpcji. Hobson 
wierzył, że obszar rynku jest zróżnicowany charakterem produktu w  trakcie jego 
rozpatrywania. Głównymi cechami, które określają obszar rynku są: zakresu popytu, 
ruchliwość oraz trwałość. Hobson twierdził, że te same prawa i  ograniczenia, które 
stosuje się do stopnia specjalizacji krajów, stosują także mniejsze dzielnice, miasta 
i  ulice. Branże produkujące towary objętościowe lub nietrwałe miałyby wąski popyt 
i byłyby niewyspecjalizowane. Wymieniał on także trzy główne determinanty lokaliza-
cji działalności niezależne od jego analiz rynku i specjalizacji. Czynniki te obejmowały 
klimat, cechy geograficzne i geologiczne, specyfikę kraju. Hobson położył szczególny 
nacisk na wpływ transportu na problem lokalizacji. Obszar przestrzeni konkurencji 
został ogromnie poszerzony, zwłaszcza dla bardziej wytrzymałych klas towarów za 
sprawą rozwoju środków transportu (Schumpeter, 1954).

Walter Christaller rozwinął teorię obszaru rynku bardzo podobną do izolowanego 
miasta Thünena na płaszczyźnie koncepcyjnej, ale dokładnie odwrotną. W  modelu 
Christaller (1966) zawarł punkty zaopatrzenia otoczone przestrzennie rozproszonym 
popytem. Do określenia centralnego miejsca w modelu Christaller wykorzystywał trzy 
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zasady miejsca, które nazwał rynkiem, ruchem i zasadami separacji. Pierwsze dwie są 
ekonomiczne. Ostatnia jest zasadą społecznopolityczną. Christaller uważał, że zasada 
rynkowa była najważniejsza. Zasada rynku wykorzystuje pojęcie dóbr centralnych 
do spełnienia trzeciorzędnych funkcji sektora gospodarczego. Podstawowy kształt 
obszaru rynkowego Christallera był określony przez zasady rynku (cena jako funkcja 
odległości od rynku). Używał on zasady ruchu drogowego w celu uwzględnienia odchy-
leń liniowych występujących w  podstawowej strukturze. Na podobnych założeniach 
bazował Lösch (1954).

Model centralnego miejsca Christallera i Löscha został wykorzystany jako podstawa 
do wielu empirycznych studiów jako podstawa do wielu empirycznych studiów. 
Wielokrotne badania empiryczne nie tylko wykazały, że teoria miejsca centralnego 
wyróżnia się na poziomie krajowym, regionalnym i miejskim analizy, lecz daje także 
bodziec w celu uzyskania dalszych modyfikacji pierwotnej koncepcji (King i Golledge, 
1978; Knox i Marston, 2007).

W rzeczywistości regularne rozmieszczenie elementów wobec miast jest bardzo 
rzadkie, gdyż czynniki historyczne, polityczne i geograficzne zaburzają symetrię prze-
strzenną (Prigogine i  Stengers, 1984). Przeprowadzone badania w  miastach w  USA 
potwierdzają znaczenie prawa skalowania. Stwierdzono jednak, że w latach 60. i 80. 
XX w. w małych miastach nastąpił niedorozwój osad ludzkich. Prawo więc nie działało, 
gdy skala była zbyt mała. Przyjęto, że ośrodki o  liczbie ludności poniżej 2 tys. były 
traktowane jako niepodlegające prawom skalowania (Bak, 1996; Davis, 1978). Oznacza 
to, że wzrost większych miast i regionów następował kosztem mniejszych. W efekcie 
duże miasta niejako „rzucały cień” na okolicę i  jako większe osady pozbawiały małe 
miasteczka rozwoju, tak jak duże drzewa pozbawiają małe światła. Zakres tego oddzia-
ływania ulega zmianie wraz ze zmianą czynników technicznych, społecznych i ekono-
micznych (Evans, 1985).

Rozwój teorii centralnego miejsca odbywał się jednak nie w  Niemczech, ale 
w  Stanach Zjednoczonych na początku okresu powojennego. Przykładem jest praca 
z 1953 r., w której Brush zastosował teorię centralnego miejsca do osadnictwa w połu-
dniowozachodnim Wisconsin (Brush, 1953).

August Lösch stworzył teorię równowagi przestrzennej. Według niego cena deta-
liczna określonego towaru wzrasta liniowo wraz ze wzrostem odległości oraz ilość 
wymagana przez indywidualnego konsumenta maleje liniowo wraz z  ceną konsu-
mentów, Lösch (1952) skonstruował łączną przestrzenną krzywą popytu. Jego model 
był jednak statyczny. W rzeczywistości, w dynamicznej sytuacji, jedynym sposobem 
określenia optymalnej lokalizacji będzie pozostawienie jej w stanie ciągłej migracji.

Dla geografii ekonomicznej duże znaczenie mają prace prowadzone przez 
Andreasa Predöhla w latach 20. XX w. Zasługą Predöhla (1925) jest wprowadzenie 
zasady przestrzennej substytucji do rozważań przestrzennych. Opierając swoją 
koncepcję na tej zasadzie, uczynił on ważny krok w  kierunku połączenia analizy 
przestrzennej z  teorią równowagi ogólnej. Predöhl zastosował pojęcie substytucji, 
aby wprowadzić czynnik przestrzeni do ogólnej teorii ekonomii. Dodatkowo rozwi-
nął on ogólną teorię lokalizacji. Predöhl badał rezultaty zmian w lokalizacji procesu 
produkcyjnego przy założeniu stałej wielkości produkcji. Lokalizacja jest ważnym 
problemem racjonalnego wyboru, będąc przy tym przypadkiem ogólnego problemu 



Tomasz Rokicki, Magdalena Golonko56

PDGR – PSAH

ekonomicznego. W  związku z  tym do rozwiązania problemu lokalizacji można 
podejść w podobny sposób jak do analizy przedsiębiorstwa pomijającej aspekt prze-
strzenny. Zmiany w  lokalizacji przedsiębiorstw wynikały z  substytucji czynników 
produkcji występujących w różnych miejscach.

Walter Isard (1956) był bezpośrednim kontynuatorem klasyków badań ekono-
micznoprzestrzennych, a zwłaszcza Löscha w zakresie terytorialnego kształtu rynków 
w  postaci plastra miodu. Według niego plaster miodu był deformowany przez duże 
ośrodki miejskie. W  miastach i  w  ich pobliżu gęstość zaludnienia była wyższa niż 
w innych obszarach. te opierając się na tych założeniach, stwierdził on, że terytorialne 
rozmiary rynków zbytu danego dobra maleją wraz ze zbliżaniem się do miasta. Dlatego 
też te rynki nie mogą posiadać kształtu regularnego sześcioboku. Podana korekta 
uwzględniała większą rolę miast i  zjawiska aglomeracji. Do interpretacji zjawiska 
aglomeracji Isard zastosował koncepcję efektów zewnętrznych (korzyści i niekorzyści). 
Działanie sił aglomeracji ostatecznie wynika z relacji korzyści i niekorzyści zewnętrz-
nych wyrażonych w mierniku finansowym przedsiębiorstwa.

Tord Palander (1935) zakładał, że między lokalizacją przedsiębiorstw a ich obsza-
rami zbytu zachodzi pewna współzależność. Lokalizacja określa rozciągłość prze-
strzenną obszarów rynkowych, z  kolei wielkość obszarów rynku jest bardzo ważna 
do wyznaczenia optymalnej lokalizacji przedsiębiorstw. Przede wszystkim ustalił on 
granicę między dwoma obszarami rynkowymi i  wyjaśnił na przykładzie dwóch firm 
wytwarzających ten sam produkt na liniowo rozłożonym poziomo rynku, jak koszt 
wytworzenia produktów roślinnych lub pobierana cena lub produkt różniły się w zależ-
ności od roślin. Palander rozważał więc lokalizację ze względu na miejsce produkcji, 
warunki konkurencji, koszty fabryczne i stawki transportowe. Ze względu na odległość 
zakładał wyższy koszt całkowity dobra, jeżeli druga lokalizacja była położona dalej. 
Palander opisał więc występujące różnice w relacjach przy zmianie względnych warto-
ści ceny roślin i kosztu przesyłki.

Nową wizję stosunków międzyregionalnych przedstawił Raul Prebisch (1948). 
Jego teoria wyprzedziła nieznacznie powstałą na początku lat 50. XX w. teorię 
biegunów wzrostu Perroux. Koncepcja Prebischa miała dodatkowo wymiar poli-
tyczny, gdyż zwracała uwagę na istniejącą nierówność gospodarczą w latach 40. XX 
w. Prebisch dokonał podziału gospodarczego świata na centrum obejmujące kraje 
bogate i uprzemysłowione oraz na peryferia, czyli kraje biedne, w większości rolni-
cze. W  wyniku procesów historycznych, międzynarodowego podziału pracy oraz 
postępu technicznego, kraje peryferie spełniały rolę dostawcy surowców i produktów 
rolnych dla centrum. Między tymi obszarami występowały relacje niesprawiedliwej 
dla peryferii wymiany. W  rezultacie pogłębiały się dysproporcje między obiema 
grupami państw. Taka świadomość polityczna zmieniła się na skutek II wojny świa-
towej. Dzięki uprzemysłowieniu gospodarek państw Ameryki Łacińskiej możliwe 
było skorzystanie ze światowych osiągnięć technicznych oraz podnoszenie poziomu 
życia ich mieszkańców.
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Nowa geografia ekonomiczna

Od 1990 r. pojawił się nowy rodzaj badań, często określany jako „nowa geografia ekono-
miczna”. Ten nurt, w  odróżnieniu od tradycyjnych prac w  geografii ekonomicznej, 
zaadoptował na swoje potrzeby strategię modelowania. Nowe podejście jest bardziej 
sugestywne, gdyż wskazuje, jak historyczne wydarzenia mogą kształtować geografię 
ekonomiczną i jak stopniowe zmiany parametrów bazowych mogą wpływać na niecią-
głą zmianę w  strukturze przestrzennej. Prosty model stworzony przez Krugmana 
w 1991 r. jest powszechnie uznany za początek nurtu o nazwie „nowa geografia ekono-
miczna”. Wiele rodzajów działalności gospodarczej jest wyraźnie skoncentrowanych 
geograficznie. Nieruchome czynniki produkcji są argumentami przeciw koncentracji 
produkcji, zarówno od strony podaży (czasami produkcja musi być skierowana do 
miejsc, gdzie są pracownicy), jak i od strony popytowej (rozproszone czynniki tworzą 
rozproszony rynek, a niektóre działalności powinny znajdować się blisko konsumen-
tów). Koncentracja działalności gospodarczej generuje zwiększone zapotrzebowanie 
na lokalną ziemię, podnosi rentę gruntową i tym samym zniechęca do dalszej koncen-
tracji. W świecie rzeczywistym nie tylko w aglomeracjach zwykle odzwierciedlone są 
siły odśrodkowe i dośrodkowe (Henderson, 2005).

Alternatywnym sposobem wykraczającym poza modelowanie dwóch regionów jest 
użycie nowej geografii ekonomicznej do zweryfikowania tradycyjnej teorii lokaliza-
cji. Masahisa Fujita (1996) próbował przejąć niemiecką tradycję modelowania miej-
skiego, która rozpoczęła się od von Thünena i nadać jej prawdziwe mikroekonomiczne 
fundamenty. W modelach Fujita każda praca jest mobilna, więc lokalizacja rolnictwa, 
jak również produkcji, wynika z  czynników wewnętrznych. Fujita i  Krugman (1995) 
w  swojej wersji oryginalnego modelu von Thünen oferowali rozwiązanie, w  którym 
istnienie centralnego miasta nie jest potrzebne. Koncentracja produkcji w  mieście 
występuje w  wyniku działania sprzężeń postępowych i  zwrotnych generowanych 
przez dużą koncentrację. Patrząc na sprawę w inny sposób, stężenie masy gospodar-
czej w mieście określa miejsce, gdzie lokalizuje się produkcja. Rolnictwo jest następnie 
rozłożone wokół tego centrum, z  rentami gruntów spadającymi do zera na granicy 
obszarów rolniczych. Taka równowaga monocentryczna jednak okazuje się być trwała 
tylko wtedy, gdy populacja jest wystarczająco mała.

Model rdzeńperyferie Krugmana (1991) posiada dwa regiony, które są począt-
kowo identyczne. Każdy z nich wytwarza produkty rolne i przemysłowe, które mogą 
być przedmiotem obrotu w  różnych regionach. Obrót produkowanych towarów jest 
hamowany przez koszty handlowe, podczas gdy dla wygody analitycznej przyjmuje 
się, że towary rolne mogą być dostarczane za darmo. W nowej geografii ekonomicznej 
stosuje się rachunki nie tylko dla wszystkich rodzajów kosztów transportu, lecz także 
obejmujące inne przeszkody w handlu. Sektor rolny służy jako kotwica modelu i jest 
skonstruowany w bardzo prosty sposób. Wytwarza on perfekcyjnie jednorodne dobra 
zgodne z  doskonałą konkurencją i  wyceną kosztów marginalnych. Ponadto, eksport 
wolny od kosztów handlowych wyrównuje ceny towarów rolnych, a także płac w sekto-
rze rolnym, pomiędzy obydwoma regionami.

Proces aglomeracji odbywa się w  sektorze produkcyjnym, podczas gdy produk-
cja rolna, a także robotnicy rolni, są w każdej chwili symetrycznie rozłożeni na dwa 
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regiony. W związku z tym aglomeracja nie oznacza całkowitego wyludnienia obsza-
rów peryferyjnych, ale po prostu zamknięcie niektórych branż i migrację ułamka całej 
populacji. Jest to realne uregulowanie, ponieważ obserwujemy koncentrację działal-
ności gospodarczej i mobilnych obywateli w niektórych rejonach Europy, ale nie odno-
towujemy kompletnego wyludnienia (Krugman, 1991).

Ewolucja poglądów na temat rozwoju regionalnego

Jedną z popularnych odmian dotyczących lokalizacji działalności było tworzenie tzw. 
biegunów wzrostu, których twórcą był François Perroux. Teorię tą następnie rozwinął 
Jacques Raoul Boudeville (1972). Według teorii sam rozwój gospodarczy nie odbywa 
się w każdym miejscu jednocześnie. Pojawia się on jedynie w określonych punktach, 
zwanych biegunami, po czym rozszerza się na otoczenie. Pojawienie się wzrostu 
w danym punkcie wynika z istnienia w nim „masy krytycznej”, która zawiera nagro-
madzenie odpowiednich rodzajów działalności, urządzeń technicznych, atmosfery 
społecznej i  innych czynników, które poprzez wzajemne oddziaływanie wywołują 
reakcję łańcuchową, przyczyniając się do wzrostu. Teoria biegunów wyjaśniała histo-
ryczne procesy wzrostu, ale była mniej skuteczna w wytyczaniu polityki gospodarczej 
(Perroux, 1955).

Badania dotyczące biegunów wzrostu zawierały się w  badaniach nad procesami 
polaryzacji, relacji centrum–peryferia, itp. W tego typu badaniach analizowano powią-
zania techniczne, ekonomiczne i  społeczne między regionami i  ośrodkami wysoko 
rozwiniętymi, zwanymi centrami, a  ich słabo rozwiniętymi peryferiami (Hönsch, 
Lavrov, Sdasjuk, 1986). Koncepcja zakładająca istnienie centrum i peryferii połączyła 
ze sobą badania przestrzennoekonomiczne z badaniami w zakresie międzynarodo-
wych stosunków ekonomicznych. Przykładem takiej koncepcji były przedstawione 
wcześniej badania wykonane przez Prebischa. W koncepcji Prebischa ważne jest odnie-
sienie się do przestrzeni, która traci znaczenie fizyczne i  stanowi zbiór państw lub 
regionów bez struktury przestrzennej. Zależności między państwami lub regionami 
nie mają wymiaru fizycznoprzestrzennego związanego z  odległością, kierunkiem, 
sąsiedztwem. Relacje określają dominację i podległość bez zależności przestrzennych 
(Lasuen, 1985, 1986).

Podsumowanie

Lokalizacja produkcji rolniczej jest związana z rozwojem miast. Duże skupiska ludno-
ści zgłaszały bowiem zapotrzebowanie na żywność. W  czasie powstawania klasycz-
nych teorii ekonomii ważna była odległość produkcji rolniczej od miejsc zbytu. Im była 
większa, tym mniejszą rentę gruntową otrzymywał właściciel. Przyczyną takiego stanu 
były wysokie koszty transportu. Właściwie poglądy w tym zakresie były spójne wśród 
ówczesnych badaczy. Z kolei Thünen jako pierwszy zajął się lokalizacją poszczegól-
nych działalności rolniczych wokół miasta. Kolejni przedstawiciele tworzący teorie 
lokalizacji bazowali na założeniach właśnie Thünena.
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W kolejnych latach, a szczególnie na początku XXI w. niektóre z założeń podanych 
przez Thünena stały się nieaktualne. Koszty transportu stanowiły coraz mniejszy 
udział w kosztach całkowitych. Środki do produkcji w dużej części są dostarczane przez 
sprzedawców. Podobna sytuacja jest w przypadku niektórych płodów wytworzonych 
w gospodarstwie, które mogą być odbierane przez przetwórców, np. mleko, zwierzęta 
do uboju. W  związku z  powyższym koszty współcześnie nie rosną wprost propor-
cjonalnie do odległości od rynków zbytu. Kolejni autorzy zwracali uwagę na inne 
czynniki wpływające na lokalizację działalności. Zaczęto też odchodzić od produkcji 
rolniczej, jako sfery badań. Kluczowa stała się działalność przemysłowa oraz orga-
nizacja rynków i wyjaśnienie zależności i przyczyn lokalizacji działalności. W nowej 
geografii ekonomicznej tworzone są już modele, które upraszczają rzeczywistość, ale 
są coraz bardziej zbliżone do warunków rzeczywistych. Produkcja rolnicza nie musi 
być już lokalizowana w pobliżu miast, gdyż najczęściej konsumentom oferowane są 
już wysoko przetworzone wyroby, które mogą być oferowane praktycznie na całym 
świecie. Podsumowując, można stwierdzić, że liczba, siła i  zakres oddziaływania 
czynników wpływających na lokalizację produkcji rolniczej w  ciągu kilku ostatnich 
stuleci zmieniały się, stąd następowała ewolucja poglądów twórców zajmujących się 
tym tematem.
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Rolnictwo wspierane przez społeczność – przykład innowacji 
konstruktywnych na obszarach wiejskich

Community supported agriculture– an example of 
constructive innovation in rural areas

Mirosław Struś
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Streszczenie. Zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze stanowią zarówno zagroże-
nie, jak i szansę dla harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich. Z uwagi na swoją funkcję 
obszary wiejskie powinny podążać drogą rozwoju zrównoważonego. Rozwój ten wymaga 
jednak większej ich innowacyjności, którą można osiągnąć zarówno poprzez generowanie 
innowacji, jak i  ich absorpcję. Pamiętać jednak należy, że innowacje nie są celem dzia-
łań, a  jedynie narzędziem służącym realizacji zasad rozwoju zrównoważonego. Dlatego 
też istotny jest podział innowacji na innowacje konstruktywne (zgodne z rozwojem zrów-
noważonym) i  destruktywne (niezgodne z  rozwojem zrównoważonym). Aktualnie na 
obszarach wiejskich dominują innowacje destruktywne preferujące rozwiązania zwięk-
szające produktywność pracy, a  tym samym przyznające implicite pierwszeństwo sferze 
gospodarczej przed społeczną. Przykładem innowacji konstruktywnych może być program 
Rolnictwo Wspierane przez Społeczność. Realizacja założeń RWS może doprowadzić do 
stabilnego rozwoju obszarów wiejskich, nienaruszającego równowagi pomiędzy poszcze-
gólnymi sferami oraz wewnątrz każdej z nich. 

Słowa kluczowe: innowacje konstruktywne • rozwój zrównoważony • rolnictwo wspie-
rane przez społeczność.

Abstract. The changing socio-economic transformations are both a threat and an op-
portunity for harmonious rural development. Due to its role, rural areas should follow 
the path of sustainable development. However, this development requires greater inno-
vation, which can be achieved both by generating innovation and by absorbing them. 
However, it should be remembered that innovation is not the goal of action but merely 
a tool for implementing sustainable development. Therefore, it is important to divide 
innovation into constructive innovations (consistent with sustainable development) 

DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.1.63



Mirosław Struś64

PDGR – PSAH

and destructive (non-sustainable). At present, in the countryside, destructive innova-
tions are predominant, preferring solutions that increase labor productivity, and thus 
implicitly giving priority to the social sphere. An example of constructive innovation 
may be Community Supported Agriculture. Realization of CSA assumptions can lead to 
stable rural development that does not compromise between the individual spheres and 
within each one.

Keywords: constructive innovation • sustainable development • Community Supported 
Agriculture

Wstęp

Zachodzące zarówno na obszarach wiejskich, jak i w ich otoczeniu procesy społeczno-
-gospodarcze w sposób trwały zmieniają pozycję i funkcję tych obszarów. Jednocześnie, 
zarówno na gruncie teorii ekonomii, jak i  teorii rozwoju regionalnego zauważyć 
można koncepcje postrzegające niniejsze obszary, jako barierę spowalniającą rozwój 
krajowy, regionalny i  lokalny. W konsekwencji postuluje się modernizację obszarów 
wiejskich w oderwaniu od tradycji i wewnętrznych uwarunkowań. Błędnie uważa się, 
że na obszarach tych powinny zachodzić procesy analogiczne jak w miastach, w tym 
w wiodących ośrodkach wzrostu. W rezultacie zauważyć można dążenia zmierzające 
do przyspieszenia rozwoju obszarów wiejskich kosztem utraty ich pierwotnych funkcji. 
Równocześnie tempo i skala zmian nie pozwalają niejednokrotnie tym obszarom na 
przyjęcie nowych, ale zakorzenionych w tradycji zadań. 

Myślenie powyższe jest przykładem aberracji wynikającej z  braku całościowego 
spojrzenia na funkcje obszarów wiejskich. Należy podkreślić, że obszary wiejskie 
pełnią nie tylko funkcje produkcyjne, funkcje lecz także pozaprodukcyjne. Słusznym 
wydaje się pogląd, iż to właśnie specyficzne funkcje tych obszarów sprawiają, że nie 
mogą one rozwijać się według dominującego paradygmatu neoliberalnego. 

Adekwatnym modelem rozwoju obszarów wiejskich jest rozwój zrównoważony. 
Jednak modelu tego nie da się osiągnąć bez generowania i wprowadzania innowacji. 
Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że innowacje i innowacyjność są warunkiem 
koniecznym rozwoju zrównoważonego.

Jednak należy dobitnie podkreślić, że innowacje i  innowacyjność pełnią rolę 
służebną względem rozwoju zrównoważonego i nie są wartością samą w sobie. Dlatego 
też, analizując problem innowacji i  innowacyjności na obszarach wiejskich, należy 
dokonać podziału innowacji na innowacje konstruktywne (zgodne z  paradygmatem 
rozwoju zrównoważonego)i destruktywne(niezgodne z paradygmatem rozwoju zrów-
noważonego). 

Wydaje się, że obecnie na obszarach wiejskich dominują innowacje destruktywne. 
Źródłem innowacji są aktorzy zewnętrzni (konsumenci, przedsiębiorcy). Wywierają oni 
presję na rolników, oczekując partii towarów o standardowych cechach. W rezultacie 
na obszarach wiejskich wspierać należy nie tyle innowacje i innowacyjność w sferach 
technicznej i  technologicznej, ile w  sferach organizacyjnej i  społecznej. Działania 
innowacyjne powinny służyć stabilizacji rynku i  powiązaniu rolników bezpośrednio 
z konsumentami. 
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Celem niniejszego artykuły jest odpowiedź na pytanie czy model Rolnictwa 
Wspieranego przez Społeczność (RWS) stanowi przykład innowacji konstruktywnych, 
a tym samym jest zgodny z paradygmatem rozwoju zrównoważonego?

Materiały i metody

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem krytycznej analizy literatury przedmiotu. 
Wykorzystano również dotychczasowe wyniki badań prowadzonych przez autora oraz 
instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Wyniki i dyskusja

Na gruncie teorii ekonomii pojęcie innowacji doczekało się licznych definicji: 
• Innowacje to wprowadzenie nowych produktów, nowych metod produkcji, znale-

zienie nowych rynków, zdobycie nowych źródeł surowców oraz wprowadzenie no-
wej organizacji (J.A. Schumpeter);

• Innowacja to pierwsze zastosowanie wynalazku (E. Mansfield);
• Innowacja to taka wartość kulturowa (materialna lub niematerialna), która w da-

nych warunkach czasowych i przestrzennych jest traktowana przez ludzi jako nowa 
(W. Marczyk); 

• Innowacja to proces obejmujący wszelkie działania doprowadzające nowy produkt 
lub metodę wytwarzania do praktycznego zastosowania (J. Parker);

• Innowacja to pierwsze handlowe wprowadzenie lub zastosowanie nowego produk-
tu, procesu, systemu lub urządzenia (Ch. Freeman);

• Innowacja to zmiana produktu lub procesu, nowe podejście do marketingu, nowe 
formy dystrybucji (M.E. Porter);

• Innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorczości – działanie, które nadaje 
zasobom nowe możliwości tworzenia dóbr (P.F. Drucker);

• Innowacja to koncepcja złożona, to proces, za pomocą którego nowe pomysły, 
przedmioty i praktyki są kreowane, rozwijane lub podlegają reinwencji (E. Rogers);

• Innowacja to kompleks zjawisk procesów tworzących nowe wzorce technologii pro-
dukcji (A. Kukliński);

• Pojęcie innowacyjności odnosi się do każdego dobra, które jest postrzegane przez 
kogoś jako nowe (P. Kotler);

• Innowacje to kierowany wysiłek organizacji na rzecz opanowania nowych produk-
tów i usług, bądź też nowych zastosowań istniejących produktów i usług. Innowacja 
jest również formą kontroli w tym sensie, że pomaga organizacji dotrzymać kroku 
konkurencji (R.W. Griffin);

• Innowacja to ekonomiczne wykorzystanie nowego pomysłu (J. Black). (Ciok i Dobro-
wolska-Kaniewska, 2009; Markowska, 2012).
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Analiza powyższych definicji pozwala postawić tezę o  występującym dualizmie 
w pojmowaniu innowacji. Jedni autorzy skłonni są uznawać za innowacje tylko pierw-
sze zastosowanie wynalazku, inni uważają, że każde kolejne zastosowanie nowego 
rozwiązania zasługuje na miano innowacji. Wydaje się, że drugie ujęcie problemu 
utożsamia pojęcie innowacji z innowacyjnością. Jeżeli przyjmiemy, że innowacyjność 
to zdolność do tworzenia i absorpcji innowacji (Kukliński, 2001), to wówczas można 
stwierdzić, że innowacja to pierwsze zastosowanie danego wynalazku, każde kolejne 
jest przejawem innowacyjności.

Również w innowatyce rolniczej pojęcie innowacji utożsamiane jest z innowacyj-
nością. Jednocześnie autorzy, definiując pojęcie innowacji, uwzględniają specyfikę 
działalności w  rolnictwie związaną z  sezonowością i  cyklicznością produkcji oraz 
zależnością wyników produkcyjno-ekonomicznych od uwarunkowań przyrodniczo-
-klimatycznych. Według Maziarza (1984) innowacją rolniczą (nowością) może być 
wytwór (przedmiot materialny) lub zabieg technologiczny, a  więc pewna czynność 
produkcyjna albo też jakaś idea, np. określony cykl gospodarczy czy inna wartość – 
podniesienie prestiżu społecznego, dążenie jednostki do działania zespołowego itp. 
Badacz wyróżnił innowacje rolnicze proste i złożone (kompleksowe). Te drugie pole-
gają na przyjmowaniu określonego zestawu środków i czynności, np. są to komplek-
sowe technologie uprawy. Z kolei Ryznar (1995) stwierdził, że innowacją rolniczą jest 
każda nowa idea, koncepcja bądź pomysł służące usprawnieniu procesów produkcyj-
nych, zabiegów wokół gospodarstwa rolniczego i domowego oraz wszelkie urządzenia 
ułatwiające pracę lub zwiększające jej efektywność. Innowacjami są też każdy wytwór 
ludzkiej działalności, wzór postępowania lub wartość, których nie było przedtem 
w danym gospodarstwie na wsi.

Innowacje w  zależności od przyjętego kryterium można różnorodnie klasyfiko-
wać. Za klasyczny można uznać podział schumpeterowski na innowacje produktowe, 
procesowe i organizacyjne. Bierfelder wyodrębnia innowacje podstawowe (dokonujące 
przełomu) i  usprawniające. Bassant dzieli innowacje na rewolucyjne i  ewolucyjne, 
a Christensen na podtrzymujące i obalające (Markowska, 2012). 

Należy jednak zauważyć, że w  zaprezentowanych powyżej definicjach innowacji 
oraz sposobie ich klasyfikacji autorzy abstrahują od celowości zmian. Prowadzi to 
implicite do wniosku, że same innowacje są wartością. W rezultacie dążenie do wyge-
nerowania innowacji, a potem jej wdrożenia staje się głównym celem działań. Jednak 
rozumowanie powyższe obarczone jest błędem polegającym na przypisaniu narzędziu 
(innowacji) roli celu, którym to na obszarach wiejskich (i nie tylko) powinien być 
rozwój zrównoważony. 

Przyjmując, że innowacje pełnią funkcję służebną względem rozwoju zrównowa-
żonego, w niniejszym artykule zaproponowano dodatkowy podział innowacji na inno-
wacje konstruktywne i destruktywne, a więc innowacje zgodnie i niezgodne z założe-
niami rozwoju zrównoważonego.

Oczywiście takie ujęcie innowacji, a  szerzej również innowacyjności natrafia na 
liczne problemy metodologiczne i może budzić wątpliwości. Wynika to m.in. z braku 
konsensusu co do pojęcia rozwoju zrównoważonego. 

Najpowszechniej występujące definicje nie wykraczają poza neoliberalny model 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Dominują przede wszystkim aspekty środowi-
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skowe i  ekonomiczne, a  w  mniejszym stopniu akcentowana jest sfera społeczna 
i instytucjonalna. 

Potwierdzają to chociażby rozważania przeprowadzone przez Baker, która wyróż-
nia różne poziomy zrównoważenia, posługując się przede wszystkim kryterium środo-
wiskowym (Zegar, 2012). Zgodnie z zaproponowaną przez autorkę terminologią uznać 
można, że kraje postindustrialne znajdują się na etapie słabego zrównoważenia, nato-
miast inne państwa nie zawsze osiągają etap kontroli zanieczyszczeń. 

Pamiętać należy, że istotą rozwoju zrównoważonego jest trwałość systemu opar-
tego na wzajemnej równowadze pomiędzy sferami gospodarczą, społeczną i środowi-
skową. Dodatkowo, jak słusznie zauważył Kołodko (Kołodko 2014), wewnątrz tych sfer 
także powinna istnieć równowaga. W konsekwencji:
• nie można dążyć do realizacji celów jednej ze sfer kosztem innych;
• nie można naruszać wewnętrznej równowagi poszczególnych sfer (aktualnie wi-

doczna jest nierównowaga w sferze gospodarczej przejawiająca się dominacją kapi-
tału nad pracą); 

• rozwój zrównoważony wymaga spełniania kluczowego warunku, tj. poprawa sytu-
acji jednej ze sfer musi być przynajmniej neutralna dla pozostałych, a  to można 
osiągnąć wyłącznie w warunkach równowagi wewnętrznej;

• za innowacje konstruktywne będzie można uznać tylko te, które powyższy warunek 
spełniają. 

W tym miejscu można postawić pytanie, czy aktualnie dominujący neolibe-
ralny paradygmat rozwoju stwarza warunki dla powstawania i  wdrażania innowacji 
konstruktywnych? Odpowiedź wydaje się negatywna. 

Punktem wyjścia dalszych rozważań będzie próba uchwycenia istoty zjawiska 
innowacji. W tym celu wykorzystano podejście zaproponowane przez Gruppa, dzielące 
czynniki innowacji na trzy konfrontacyjne pary (Grupp, 1998):
• zmiany w modelu są egzogeniczne lub endogeniczne,
• system ekonomiczny opisany jest poprzez stan równowagi lub procesy rozwo-

jowe,
• interakcje aktorów ekonomicznych są rozumiane w kategorii teorii decyzji racjo-

nalnych lub jako samoregulujący się empiryczny proces uczenia się. 

Imperatywem determinującym działania na obszarach wiejskich jest dążenie do 
maksymalizacji zysku poprzez wzrost produktywności pracy. W  rezultacie system 
rynkowy sprawia, że uprzywilejowana jest sfera gospodarcza kosztem sfer społecznej 
i środowiskowej. 

Jednak dalszy wzrost znaczenia sfery gospodarczej zahamowany został poprzez 
regulacje prawne w  zakresie ochrony środowiska naturalnego. Presja mechanizmu 
rynkowego z  jednej strony i  twarde regulacje środowiskowe z  drugiej sprawiły, że 
dalszy rozwój obszarów wiejskich odbywa się przede wszystkim kosztem sfery społecz-
nej, wypaczając tym samym istotę rozwoju zrównoważonego. 

Problem sfery społecznej wynika z jej słabości instytucjonalnej. Regulacje prawne 
są w sferze społecznej szczątkowe, Natomiast ciągłość instytucji nieformalnych została 
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przerwana w wyniku dwukrotnej transformacji systemowej, jaką te obszary przeszły. 
W  rezultacie nie nastąpiło ewolucyjne wykształcenie instytucji będących w  stanie 
skutecznie hamować ekspansję rynku. 

Konsekwencje przyjęcia neoliberalnego paradygmatu rozwoju na obszarach wiej-
skich można więc porównać sytuacją tzw. organizmów inwazyjnych (roślin i zwierząt), 
które to przeniesione z własnych siedzib do obcego środowiska nie napotykają natu-
ralnych barier rozwoju, przez co rozwijają się, zakłócając istniejącą równowagę.

Wydaje się, że obecnie na obszarach wiejskich dominują innowacje destruktywne. 
Źródłem innowacji nie są mieszkańcy obszarów wiejskich (np. rolnicy), lecz aktorzy 
zewnętrzni (konsumenci, przedsiębiorcy). W  przeważającej większości oczekują oni 
wzrostu produkcji zaspokajającej masową konsumpcję. W konsekwencji wywierają oni 
presję na rolników, oczekując dużych partii towarów o standardowych cechach. Takie 
postawy preferują innowacje zwiększające produktywność, które nie służą rozwojowi 
zrównoważonemu.

Kontynuacja niniejszej polityki może doprowadzić paradoksalnie do sytuacji, 
w  której innowacje staną się w  dłuższej perspektywie czasu nie motorem rozwoju, 
a przyczyną stagnacji i  regresu obszarów wiejskich. Należy zaznaczyć, że innowacje 
nie podporządkowane rozwojowi zrównoważonemu grożą sytuacją, w której korzyści 
osiąga sektor prywatny przy jednoczesnych kosztach społecznych (Rodrik, 2015). 

Rekapitulując, innowacyjność na obszarach wiejskich powinna przejawiać się 
zmianami organizacyjnym i społecznymi, a ich celem jak już wspomniano na wstę-
pie powinna być stabilizacja rynku i  powiązanie rolników bezpośrednio z  konsu-
mentami. Należy powrócić do klasycznej (aczkolwiek zapomnianej) tezy postawionej 
przez Trade, według której to nie konkurencja stanowi warunek innowacyjności, ale 
współpraca. 

Przykładem innowacji konstruktywnych jest Rolnictwo Wspierane przez 
Spo łeczność. 

Idea RWS zapoczątkowana została w latach 60. XX w. w Japonii. W Europie za lidera 
we wdrażaniu zasad Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność można uznać Francję. 
W 2014 r. we Francji funkcjonowało ponad tysiąc gospodarstw rolnych dostarczają-
cych produkty dla 300 tys. Odbiorców(KSOW, 2014). W Polsce prekursorem w zakresie 
realizacji zasad RWS była grupa Świerże-Panki, która pierwszy sezon kontraktacyjny 
zakończyła w październiku 2012 r.

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność stanowi próbę odpowiedzi na problemy 
wynikające z dominacji neoliberalnego paradygmatu w  rolnictwie prowadzącego do 
nadmiernego zużycia zasobów naturalnych oraz rosnących nierówności społeczno-
-ekonomicznych. Nierówności te zakłócają funkcjonowanie lokalnych społeczności 
i mogą prowadzić do narastania negatywnych efektów zewnętrznych w sferze środo-
wiskowej. 

Istotą RWS jest połączenie konsumentów z  lokalnymi producentami żywności. 
Gospodarstwa domowe zawierają umowę partnerską z lokalnym rolnikiem (rolnikami). 
W rezultacie producenci mają zapewnione stabilne dochody, a konsumenci otrzymują 
świeże produkty żywnościowe. 

Zaletą rozwiązań proponowanych w  ramach RWS jest podział ryzyka pomiędzy 
rolnikami a konsumentami. Rolnik otrzymuje część płatności z góry, co pozwala mu 
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poczynić inwestycje początkowe (Olszewska, 2013). Równocześnie rolnik ma zagwa-
rantowany zbyt na swoje produkty, które dostarcza konsumentom w  uzgodnionych 
terminach. Warto również podkreślić, że konsumenci godzą się na ograniczenie wiel-
kości dostaw spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a  rolnicy 
zobowiązują się do dostarczania większej ilości produktów w ramach wcześniej usta-
lonej ceny w przypadku urodzaju. 

RWS prowadzi do kształtowania się więzi pomiędzy rolnikami a  konsumentami, 
którzy to niejednokrotnie aktywnie uczestniczą w  pracach polowych, mając tym 
samym udział w wytwarzaniu żywności. 

Jednocześnie następuje stabilizacja lokalnego rynku produktów żywnościowych. 
Stabilny rynek, na którym funkcjonują drobni producenci rolni może stanowić alterna-
tywę dla zachodzących na obszarach wiejskich procesów koncentracji własności ziemi 
skutkujących negatywnymi przemianami w sferze społecznej.

Analizując możliwości szerszego wdrożenia Rolnictwa Wspieranego przez 
Spo łeczność, w praktyce należy rozważyć jego zalety i wady.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wprawdzie koszt nabycia żywności 
dostarczonej bezpośrednio przez rolnika kształtuje się powyżej cen oferowanych przez 
sieci handlowe, to jednak może być on porównywalny z cenami produktów żywnościo-
wych w  sklepach osiedlowych. Dla przykładu cena za „abonament” w  ramach grupy 
Świerże Panki wynosiła 740 zł na jedno gospodarstwo domowe za sezon, w zamian przez 
20 tygodni (czerwiec–październik) konsumenci otrzymują paczki sezonowych warzyw. 

Wpływ na cenę ma redukcja kosztów obciążających produkt finalny, takich jak opłaty 
za sprzedaż na bazarze czy też za pośrednictwem sklepu. Warto również nadmienić, że 
RWS stanowi pewnego rodzaju alternatywę dla sieci handlowych, a także prowadzi do 
odejścia od anonimowości żywności. 

Do zalet Rolnictwa Wspieranego przez Społeczności można zaliczyć wzrost świado-
mości konsumentów i rolników. W wyniku kontaktów z konsumentami rolnicy ponow-
nie doceniają wagę produkcji ekologicznej, a konsumenci zyskują wiedzę o produkcji 
żywności i realiach funkcjonowania rolnictwa.

Nie bez znaczenia jest również to, że RWS tworzy nowe możliwości rozwoju rolnic-
twa, a  tym samym daje szanse na funkcjonowanie ludzi młodych i  wykształconych. 
Powyższe nabiera szczególnej wagi, gdy uświadomimy sobie, iż aktualnie postępuje 
proces zaniku małych gospodarstw rolnych, a wraz z nimi przechowywanych przez nie 
tradycji i wartości. Równocześnie zanika etos rolnika, przy jednocześnie postępującym 
odhumanizowaniu produkcji rolnej. 

Obserwowanym problemem przy wdrażaniu RWS jest odległość dzieląca produ-
centów rolnych od rynków zbytu. Pamiętać należy, że największy rynek na produkty 
ekologiczne i  wytwarzane w  sposób tradycyjny generowany jest przez duże ośrodki 
miejskie. Odległość od miast i wynikające z tego koszty transportu ograniczają możli-
wość skutecznego funkcjonowania RWS na obszarach peryferyjnych. 

Dodatkowo w wyniku wspomnianych powyżej procesów (koncentracja ziemi, odej-
ście od etosu rolnika) rolnicy nie są niejednokrotnie zainteresowani produkcją praco-
chłonną, nawet jeżeli potencjalnie może ona generować dochody. 

Warto również wspomnieć, że także konsumenci nie zawsze doceniają jakość 
produktów, przedkładając estetykę nad walory prozdrowotne.
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Reasumując, RWS wyznacza kierunek, w jakim powinny podążać działania inno-
wacyjne, tak aby zapewnić zgodność polityki innowacyjnej z rozwojem zrównowa-
żonym.

Wnioski 

Przeprowadzona analiza prowadzi do następujących generalnych wniosków:
• obszary wiejskie powinny się rozwijać zgodnie zasadami rozwoju zrównoważone-

go, a to wymaga wzrostu innowacji i innowacyjności na tych obszarach;
• innowacje (i innowacyjność) nie stanowią wartości samej w sobie, lecz służą one 

realizacji rozwoju zrównoważonego i muszą być mu podporządkowane;
• aktualnie na obszarach wiejskich dominują innowacje destruktywne (przede 

wszystkim techniczne i technologiczne), zmierzające do wzrostu produktywności 
pracy, co negatywnie wpływa na sferę społeczną, a tym samym jest niezgodne z za-
łożeniami rozwoju zrównoważonego;

• na obszarach wiejskich powinny być generowane oraz absorbowane innowacje kon-
struktywne odnoszące się przede wszystkim do sfery organizacyjnej i społecznej;

• przykładem innowacji konstruktywnych może być Rolnictwo Wspierane przez 
Społeczność; realizacja zasad RWS sprzyja stabilizacji lokalnego rynku produktów 
żywnościowych poprzez powiązanie konsumentów bezpośrednio z rolnikami;

• warto również podkreślić, że RWS poprzez preferowanie rozwiązań pracochłon-
nych stabilizuje także sferę gospodarczą i może stanowić alternatywę dla postępu-
jących procesów koncentracji własności ziemi. 

Bibliografia
Ciok, S., Dobrowolska-Kaniewska, H. (2009). Polityka innowacyjna państwa a  regionalny poten-

cjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska. Wrocław: Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii 
i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Grupp, H. (1998).Fundations of the Economics of innovation, Theory. Measuremet and Practice, 
Edward Elgar, Chelthenham, UK, and Northamptom, MA, USA, 65.

Kołodko, G. (2014). Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. Ekonomista, 2 
ss. 161-180.

Kukliński, A. (2001).Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwania dla Polski XXI w. Warszawa: KBN.
Markowska, M. (2012). Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów. Wrocław: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Maziarz, Cz. (1984).Andragogika rolnicza. Warszawa: PWN.
Olszewska, J. (2013). A Contextual analysis of the first year of a community supported agricul-

ture pilot group in Poland, Paper presented on the 14th of June 2013 during conference: 
The Future of Consumerism and Well-Being in a World of Ecological Constraints at Clark 
University in Worcester, Massachusetts, USA.

Rodrik, D.From Welfare State to Innovation State. Pobrane z: http://www.project-syndicate.org/
commentary/labor-saving-technology-by-dani-rodrik-2015-01.



Rolnictwo wspierane przez społeczność – przykład innowacji konstruktywnych... 71

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2018 

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność. Pobrane z:http://ksow.pl/news/entry/6121-rolnictwo-
-wspierane-przez-spolecznosc.html.

Ryznar, J.(1995). Doradztwo rolnicze w zarysie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej. 
Zegar, J.S. (2012).Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 1.05.2018

Do cytowania – For citation:
Struś, M. (2018). Rolnictwo wspierane przez społeczność – przykład innowacji konstruktywnych 
na obszarach wiejskich [Community supported agriculture– an example of constructive inno-
vation in rural areas]. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural 
Holdings, 1, 63–71. doi: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.1.63



Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 1 • 2018, 73–91

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 1 • 2018, 73–91

DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.1.73 

Adres do korespondencji – Coresponding author: Dr Agnieszka Strzelecka, Katedra Finansów, 
Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin; 
e-mail: agnieszka.strzelecka@tu.koszalin.pl

Zmiany dochodów drobnych gospodarstw rolnych w Polsce 

Changes in the incomes of small farms in Poland

Agnieszka Strzelecka
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie. Podstawowym celem badań była ocena zmian w poziomie i strukturze źró-
deł dochodów drobnych gospodarstw rolnych w Polsce. W pracy sformułowano następu-
jącą hipotezę badawczą: „Z uwagi na niską zdolność drobnych gospodarstw rolnych do 
generowania dochodu rolniczego, podmioty te korzystają także z innych, pozarolniczych 
źródeł utrzymania gospodarstwa domowego”. Dla realizacji wyznaczonego celu przyjęto 
zakresy badań: podmiotowy, czasowy oraz przestrzenny. Badaniem objęto drobne gospo-
darstwa rolne w Polsce oraz powiązane z nimi gospodarstwa domowe. Podstawowe źródło 
informacji stanowiły statystyki Polskiego FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) 
dotyczące gospodarstw domowych rolników prowadzących indywidualne towarowe go-
spodarstwo rolne. Drobne gospodarstwa rolne wyodrębniono na podstawie kryterium ich 
wielkości ekonomicznej (klasa wielkości ekonomicznej: bardzo małe, od 4 tys. do 8 tys. 
euro SO). Zakres przestrzenny badania obejmował obszar całego kraju. Aby osiągnąć za-
łożony cel, przeprowadzono badania literaturowe, posłużono się metodą prezentacji oraz 
oceny zgromadzonych danych, z zastosowaniem podstawowych narzędzi statystycznych. 
Uzyskane wyniki wskazują na malejące znaczenie dochodu rolniczego w strukturze źródeł 
utrzymania badanych gospodarstw domowych powiązanych z drobnymi gospodarstwami 
rolnymi. Ustalono także, że istotne znaczenie w tworzeniu dochodu rolniczego drobnych 
gospodarstw rolnych w Polsce mają dopłaty do działalności operacyjnej (od 2013 r., gdyby 
nie otrzymane wsparcie finansowe, osiągnięty dochód rolniczy miałby wartość ujemną). 
Wyniki analiz dowodzą także dywersyfikacji źródeł dochodów przez badane gospodar-
stwa domowe powiązane z drobnymi gospodarstwami rolnymi oraz istotnego znaczenia 
alternatywnych źródeł utrzymania dla funkcjonowania omawianej grupy podmiotów. Dla 
badanych gospodarstw domowych najważniejsze źródło utrzymania, niezwiązane z dzia-
łalnością rolniczą, stanowiły wynagrodzenia za pracę najemną. Istotnym składnikiem do-
chodów były także świadczenia społeczne. Sformułowane wnioski umożliwiły pozytywną 
weryfikację hipotezy badawczej.

Słowa kluczowe: drobne gospodarstwo rolne, rolnicze gospodarstwo domowe, dochód 
ogółem, dochód rolniczy, alternatywne źródła dochodów, dywersyfikacja dochodów, do-
płaty do działalności operacyjnej
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Abstract. The primary goal of the present research was an assessment of changes in the 
level and structure of incomes in small farms in Poland. The following research hypoth-
esis was formulated: “Due to the poor capacity of small farms to generate agricultural 
income, these entities use also other, non-agricultural household sources of income”. 
To realize the objective accepted, the following scope of research was accepted: subject 
related, temporal and spatial. The research covered small farms in Poland and as well 
those households that are related to them. The key sources of information were statisti-
cal data of the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network) related to the households 
of those farmers who run individual commercial agricultural farms. Small farms were 
distinguished based on the criterion of their economic size (the economic size class: 
very small, from 4 thousand to 8 thousand euro SO). The spatial scope of the research 
covered the territory of the entire state. To realize the goal accepted, literature research 
was conducted as well as the method of the presentation and assessment of data col-
lected was used while implementing basic statistical tools. The results obtained demon-
strate the diminishing significance of agricultural income in the structure of the sources 
of income of the households related to small farms under examination. Furthermore, it 
was established that operating subsidies are of a great significance in the creation of the 
agricultural income of small farms in Poland (starting from the year 2013, were it not 
for the financial support received, the agricultural income would have a negative value). 
The results of analyses also prove a diversification of the incomes of the households 
under examination connected with small farms and a great significance of alternative 
sources of income for the functioning of the group of entities in question. Wage labour 
(labour not related to agriculture) constituted the most important source of income for 
the households under examination. Social benefits also constituted an important com-
ponent of income. The conclusions formulated permitted a positive verification of the 
research hypothesis. 

Keywords: small farm, farm household, total income, family farm income, other sources 
of income, income diversification, operating subsidies 

Wstęp

Kwestii dochodów rolniczych w Polsce poświęcono już wiele uwagi w piśmiennictwie 
naukowym. Badano m.in. czynniki determinujące ich wysokość (Zawadzka, Ardan 
i  Strzelecka, 2011; Felczak, 2014; Wysokiński, 2016; Średzińska 2017), wsparcie 
dochodów rolniczych ze źródeł zewnętrznych (m.in.: Czyżewski i Henisz-Matuszczak, 
2006; Judzińska i  Łopaciuk, 2013; Góral, 2015; Żmija, 2016) oraz zróżnicowanie 
poziomu dochodów w  zależności od: kierunku produkcji, wielkości ekonomicznej 
czy lokalizacji gospodarstwa rolnego (m.in.: Niezgoda, 2009; Judzińska i Łopaciuk, 
2013; Marcysiak i Marcysiak, 2014; Ziętara, 2014; Rachwał, 2017). Jednym z podej-
mowanych aspektów badawczych jest także sytuacja dochodowa gospodarstw domo-
wych powiązanych z gospodarstwami rolnymi (rolniczych gospodarstw domowych)1. 

1  W niniejszej pracy przyjęto określenie rolnicze gospodarstwo domowe, rozumiane jako grupa 
osób, które mieszkają razem i łączą swoje dochody uzyskiwane z różnych źródeł, w tym z prowa-
dzonej działalności rolniczej. Rolnicze gospodarstwo domowe może być także tworzone przez 
osobę mieszkającą samodzielnie, która uzyskuje dochód z prowadzonej działalności rolniczej 
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Wyniki badań prezentowanych w  piśmiennictwie naukowym dowodzą, że rolnicy 
stanowią grupę społeczno-ekonomiczną, która osiąga jedne z  najniższych docho-
dów (m.in.: Kozera i Wysocki, 2014; Strzelecka, 2014a; Grzelak, 2016). Michorowski, 
Pollok i  Szopa (2016), prowadząc badania w  tym zakresie, wykazali, że przeobra-
żenia, które miały miejsce w  polskiej gospodarce w  latach 1993–2014 przyczyniły 
się do niekorzystnych zmian dochodów rolniczych gospodarstw domowych. Niską 
zdolnością do generowania dochodu rolniczego charakteryzują się przede wszystkim 
drobne gospodarstwa rolne. Stąd też ostatni z wymienionych aspektów – sytuacja 
dochodowa gospodarstw domowych powiązanych z  drobnymi gospodarstwami 
rolnymi, stał się przedmiotem badania, którego rezultaty przedstawiono w niniejszej 
pracy. Prowadzenie badań w tym zakresie jest istotne, zarówno z uwagi na pozna-
nie naukowe, jak też ze względu na znaczenie drobnych gospodarstw rolnych. Jak 
podkreślają Czyżewski i Stępień (2013), są one kluczowym uczestnikiem produkcji 
żywności oraz tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich, dotyczy to także obsza-
rów o wysoko rozwiniętym pod względem technologicznym rolnictwie. Ponadto od 
dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa rolne, w tym drobne, zależy nie tylko 
pozycja rolnictwa względem innych sektorów, lecz także procesy rozwojowe na wsi 
(Grzelak, 2008).

Podstawowym celem badań zaprezentowanych w  artykule jest ocena zmian 
w  poziomie i  strukturze źródeł dochodów drobnych gospodarstw rolnych w  Polsce. 
W badaniu uwzględniono zarówno dochody z prowadzonej działalności rolniczej, jak 
też inne źródła utrzymania (spoza działalności rolniczej) uzyskiwane przez członków 
gospodarstw domowych powiązanych z drobnymi gospodarstwami rolnymi. W pracy 
sformułowano następującą hipotezę badawczą: „Z uwagi na niską zdolność drobnych 
gospodarstw rolnych do generowania dochodu rolniczego, podmioty te korzystają 
także z innych, pozarolniczych źródeł utrzymania gospodarstwa domowego”. 

Drobne gospodarstwo rolne – pojęcie oraz kryteria 
wyodrębniania

W związku z problematyką podjętą w niniejszym artykule pojawia się pytanie: co to 
jest drobne gospodarstwo rolne? Istotnym ograniczeniem w prowadzeniu badań doty-
czących drobnych gospodarstw rolnych, określanych także mianem małych gospo-
darstw rolnych, jest brak jednoznacznej definicji odnoszącej się do tych podmiotów. 
Definicje te różnią się w zależności od instytucji, która realizuje badania i prowadzi 
statystyki. W literaturze przedmiotu toczy się dyskusja nad zdefiniowaniem tego poję-
cia2. Przyjmowane są różne kryteria wyodrębniania drobnych gospodarstw rolnych, 
a wśród nich przede wszystkim: 

i  ewentualnie z  innych źródeł (Strzelecka, 2014b). Termin rolnicze gospodarstwo domowe 
stosowany będzie także w odniesieniu do gospodarstw domowych powiązanych z drobnymi 
gospodarstwami rolnymi. 

2  Szerzej na temat problematyki wyodrębnienia drobnych gospodarstw rolnych: (Dzun, 2013; 
Musiał i Drygas, 2013; Sroka i Musiał, 2013; Żmija, 2016; Żmija i Czekaj, 2014). 
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– wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego – do 8 tys. euro SO3 (m.in.: Dzun, 
2013; Musiał i Drygas, 2013; Sroka i Musiał 2013; Hornowski i Kryszak, 2016), 

– powierzchnia użytków rolnych – do 5 ha (m.in.: Żmija i Czekaj, 2012; Dzun, 2013; 
Musiał i Drygas, 2013; Sroka i Musiał, 2013; Czudec, 2013; Żmija, 2016),

– powiązanie z rynkiem – słabe związki z rynkiem, gospodarstwa nastawione przede 
wszystkim na samozaopatrzenie (m.in.: Musiał i Drygas, 2013).

Dla przykładu, Hornowski i  Kryszak (2016), analizując wyniki finansowe drob-
nych gospodarstw rolnych, jako kryterium wyodrębnienia tych podmiotów przy-
jęli ich wielkość ekonomiczną (od 4 tys. do 8 tys. euro SO). Z kolei Czudec (2013), 
Żmija i  Czekaj (2012) oraz Żmija (2016), prowadząc badania w  zakresie drobnych 
gospodarstw rolnych, przyjęli, że są to jednostki o powierzchni od 1 do 5 ha użyt-
ków rolnych. Zdaniem Dzuna (2013), w warunkach polskiego rolnictwa, za drobne 
gospodarstwo rolne należy uznać podmiot bardzo mały obszarowo (do 5 ha) oraz 
bardzo mały ekonomicznie (do 4 tys. euro SO). Podobne stanowisko prezentują Sroka 
i Musiał (2013).

Drobne gospodarstwa rolne utożsamiane są także z gospodarstwami rodzinnymi 
(Czyżewski i Stępień, 2013). Tomczak (2006, s. 25) jako gospodarstwo rodzinne określił 
samodzielną rolniczą jednostkę produkcyjną, gdzie podstawowe czynniki produkcji są 
w posiadaniu właściciela, który wypełnia jednocześnie funkcje kierownicze. Ponadto 
praca w gospodarstwie rolnym wykonywana jest przede wszystkim przez właściciela 
i  członków jego rodziny, a  własność i  zarządzanie przekazywane są z  pokolenia na 
pokolenie. Istotną cechą gospodarstwa rodzinnego jest to, że gospodarstwo domowe 
nie jest oddzielone od jednostki produkcyjnej, zaś wynikiem gospodarowania jest 
dochód. Jak podkreśla Bereżnicka (2013), gospodarstwo rodzinne jest szczególną 
formą funkcjonującą w rolnictwie, o czym świadczy sprzężenie zwrotne: gospodarstwo 
domowe i gospodarstwo rolne, w którym członkowie gospodarstwa domowego stano-
wią podstawowy zasób siły roboczej. Należy w  tym miejscu podkreślić, że zgodnie 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, art. 23), gospodarstwa rodzinne 
są podstawą ustroju rolnego w Polsce.

Z uwagi na różnorodność definicji prezentowanych w  literaturze, na potrzeby 
prowadzonych badań przyjęto wyodrębnienie drobnych gospodarstw rolnych na 
podstawie kryterium ich wielkości ekonomicznej4. Takie podejście jest uzasadnione 
z punktu widzenia prowadzonych badań w zakresie dochodów drobnych gospodarstw 
rolnych. Jak podkreśla Wilkin (2013), istotnym kryterium wyodrębnienia drobnych 
gospodarstw rolnych jest wielkość ekonomiczna, mierzona wysokością nadwyżki 
ekonomicznej5, która określa potencjał dochodowy gospodarstwa i możliwości jego 
rozwoju. Wynika to z tego, że siła ekonomiczna gospodarstwa rolnego determinuje 
jego zdolność do generowania nadwyżek ekonomicznych (Zawalińska, Majewski 
i  Wąs, 2015). Na podstawie powyższego, w  niniejszej pracy drobne gospodarstwo 

3 SO (ang. Standard Output) – Standardowa Produkcja. Szerzej na ten temat w części: Materiał 
i metody niniejszego artykułu.

4 Szerzej na ten temat w części: Materiał i metody niniejszego artykułu.
5 Szerzej na ten temat w części: Materiał i metody niniejszego artykułu.
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rolne zdefiniowano jako gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna nie przekracza 
8 tys. euro SO6.

Specyfika dochodu drobnych gospodarstw rolnych 

W przypadku drobnych gospodarstw rolnych, niezależnie od przyjętego kryterium 
ich wyodrębnienia, można mówić o  pewnej specyfice w  zakresie uzyskiwanego 
dochodu. Przede wszystkim należy podkreślić, że często trudno jest oddzielić dochody 
uzyskiwane z prowadzonej działalności rolniczej, od pozostałych dochodów znajdu-
jących się w  posiadaniu gospodarstwa domowego, których przeznaczeniem są cele 
konsumpcyjne. Ponadto dochód rolniczy charakteryzuje się sezonowością i zmienno-
ścią w czasie, zatem można mówić o niepewności co do jego wysokości, na co wpływ 
ma wiele czynników. W  literaturze przedmiotu istnieje kilka klasyfikacji czynników 
determinujących wysokość dochodów rolniczych, wśród których wymienia się przede 
wszystkim: zasoby znajdujące się w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz racjonalne 
i efektywne ich wykorzystanie, lokalizację gospodarstwa rolnego, specjalizację gospo-
darstwa rolnego, kształtowanie się cen zbytu, ceny czynników produkcji, warunki 
klimatyczne, politykę makroekonomiczną rządu oraz cechy socjo-demograficzne 
kierowników gospodarstw (m.in.: Sadeghi, Toodehroosta i  Amini, 2001; Safa, 2005; 
Poczta, Średzińska i  Mrówczyńska-Kamińska, 2009; Zawadzka, Ardan, Strzelecka, 
2011; Soliwoda, Kulawik i Góral, 2016; Średzińska, 2017).

Rozważając czynniki determinujące wysokość dochodu rolniczego, należy także 
wskazać możliwości wspierania dochodów rolniczych, które pojawiły się po akcesji 
Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym również rolnicy w Polsce mogą korzy-
stać z  oferowanej im pomocy finansowej w  ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej. Jak wskazują dotychczasowe wyniki badań, szczególną rolę w tym zakresie 
odgrywają płatności bezpośrednie, stanowiące główny strumień finansowego wsparcia 
dochodów gospodarstw rolnych (Kutkowska i Berbeka, 2016). Jednakże, jak podkreślają 
Czyżewski i Stępień (2013), ważne jest, by wsparcie drobnych gospodarstw rolnych nie 
miało wyłącznie formy pomocy socjalnej. Istotne jest, by aktywizowało ono ludność 
związaną z drobnymi gospodarstwami rolnymi, ułatwiało im podjęcie alternatywnych 
inicjatyw, które umożliwiłyby uzyskanie w przyszłości wyższych dochodów. 

Z badań przeprowadzonych przez Średzińską (2017) wynika, że wpływ niektórych 
czynników na wysokość dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej jest zróżni-
cowany w  zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Wyniki tych 
badań dowodzą między innymi, że wartość aktywów posiadanych przez gospodar-
stwo rolne (pomniejszonych o wartość ziemi, upraw trwałych i kwot produkcyjnych) 
jest czynnikiem determinującym wysokość dochodów z  gospodarstwa rolnego, co 
jest zbieżne z wynikami badań dotychczas prezentowanymi w literaturze (por. m.in.: 
Zawadzka, Ardan, Strzelecka, 2011). Jednakże w przypadku gospodarstw bardzo małych 

6 Z uwagi na podstawowe źródło danych statystycznych, które zostało wykorzystane w niniej-
szej pracy (szerzej w  części: Materiał i  metody), analizą objęto drobne gospodarstwa rolne 
o wielkości ekonomicznej od 4 tys. do 8 tys. euro SO.
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i  małych (wyodrębnionych na podstawie kryterium wielkości ekonomicznej), zgod-
nie z wynikami badań Średzińskiej (2017), istnieje ujemna relacja między dochodem 
a  wartością aktywów, co oznacza, że wraz ze wzrostem omawianej zmiennej w  tej 
grupie podmiotów, dochód ulegał zmniejszeniu. Dla porównania, wzrost wartości akty-
wów w przypadku gospodarstw o bardzo dużej sile ekonomicznej powinien skutkować 
wzrostem dochodu z  prowadzonej działalności rolniczej. Uzasadnieniem tych relacji 
może być racjonalne wykorzystanie środków trwałych w ramach danej skali produkcji 
(Grzelak, 2014). Posiadanie zbyt dużej ilości środków trwałych, w  przypadku małych 
gospodarstw, może być nieuzasadnione pod względem ekonomicznym, może bowiem 
prowadzić do nieefektywnego wykorzystania zasobów, generowania wysokich kosztów, 
czy do przeinwestowania w tym zakresie działalności (Grzelak, 2014). W takiej sytuacji 
majątek znajdujący się w posiadaniu rolnika może zostać wykorzystany do prowadze-
nia innych aktywności, które nie są związane z produkcją rolniczą danego gospodar-
stwa, a mogą stać się źródłem dodatkowych dochodów dla gospodarstwa domowego 
(Meert i in., 2005). Problem nieefektywnego wykorzystania zasobów drobnych gospo-
darstw rolnych odnosi się także do czynnika pracy. Oznacza to, że część osób pracują-
cych w gospodarstwie rolnym mogłaby zmienić miejsce zatrudnienia, a zmiana ta nie 
wpłynęłaby niekorzystnie na wyniki finansowe gospodarstwa rolnego (Kołodziejczak 
i Wysocki, 2015). Ponadto podjęcie dodatkowej, pozarolniczej pracy zarobkowej, przy-
czynia się do zwiększenia dochodów rolniczego gospodarstwa domowego. 

Pozyskiwanie dochodów niezwiązanych z  działalnością rolniczą określane jest 
mianem dywersyfikacji źródeł dochodów. Zdaniem niektórych badaczy, zjawisko to 
stanowi strategię stosowaną przez rolnicze gospodarstwa domowe w celu ogranicze-
nia zmian w wysokości dochodu i zapewnienia sobie ich minimalnego poziomu (m.in. 
Alderman i Paxson, 1992; Wan i in., 2016). Pojawia się jednak pytanie, czy w przypadku 
drobnych gospodarstw rolnych należy mówić o  strategii, czy może jest to działanie 
konieczne, by w warunkach zmienności i sezonowości dochodu rolniczego oraz niskiego 
poziomu tej kategorii źródeł finansowania, zapewnić gospodarstwu domowemu środki 
na zaspokajanie potrzeb jego członków? Wyniki badania przeprowadzonego przez 
Zawadzką i  Kurdyś-Kujawską (2015) wykazały, że dywersyfikacja źródeł dochodów 
dotyczy przede wszystkim gospodarstw mniejszych obszarowo (o powierzchni gruntów 
rolnych nieprzekraczającej 15 ha), produkujących przede wszystkim w celu zaspokaja-
nia potrzeb gospodarstwa domowego (samozaopatrzenie), które tylko niewielką część 
produkcji przekazują na rynek (gospodarstwa nietowarowe). Ziętara (2014) dowodzi, 
że zdecydowana większość gospodarstw rolnych w Polsce nie jest w stanie umożliwić 
rolnikom uzyskania dochodu na poziomie parytetowym7, w związku z tym warunkiem 
funkcjonowania tych gospodarstw jest pozyskiwanie dochodów z  innych źródeł. Jak 
podkreślają Kozera, Stanisławska i Wysocki (2014), znaczna część gospodarstw nie jest 
w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu dochodów dla rolnika i jego rodziny, które 
spełniałyby w dostatecznym stopniu funkcje konsumpcyjną, produkcyjną i motywa-
cyjną, jednak problem ten dotyczy przede wszystkim drobnych gospodarstw rolnych. 

7 Dochód parytetowy – dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na jednostkę nakładów 
pracy własnej (FWU – Family Work Unit, ekwiwalent 2120 godzin pracy na rok). Jest on równy 
średniemu poziomowi wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej (Ziętara, 2014).
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Materiał i metody

Dla realizacji wyznaczonego celu przyjęto zakresy badań: podmiotowy, czasowy oraz 
przestrzenny. Badaniem objęto drobne gospodarstwa rolne w Polsce oraz powiązane 
z nimi gospodarstwa domowe. W tym celu wykorzystano statystyki Polskiego FADN 
(ang. Farm Accountancy Data Network) dotyczące gospodarstw domowych rolników 
prowadzących indywidualne towarowe gospodarstwo rolne. Wyniki te publiko-
wane są w  cyklicznych opracowaniach Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki 
Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) pt.: Poziom i struk-
tura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość8. Dodatkowe 
źródło danych stanowiły także wyniki standardowe dotyczące sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw rolnych, które uczestniczą w systemie FADN. Do analiz wykorzystano dane 
dotyczące lat 2010–2015. Zakres przestrzenny badania obejmował obszar całego kraju.

Drobne gospodarstwa rolne wyodrębniono na podstawie kryterium ich wielko-
ści ekonomicznej. Wielkość ekonomiczna ustalana jest na podstawie sumy wartości 
Standardowych Produkcji (SO)9 wszystkich działalności rolniczych, które występują 
w danym gospodarstwie i wyrażana jest w euro (Goraj i Olewnik, 2011). Na tej podsta-
wie gospodarstwa rolne klasyfikowane są do jednej z ustalonych klas wielkości ekono-
micznej: bardzo małe (2 tys. euro ≤ SO < 8 tys. euro), małe (8 tys. euro ≤ SO < 25 tys. 
euro), średnio małe (25 tys. euro ≤ SO < 50 tys. euro), średnio duże (50 tys. euro ≤ SO < 
100 tys. euro), duże (100 tys. euro ≤ SO < 500 tys. euro) oraz bardzo duże (SO ≥ 500 tys. 
euro) (Kambo, Michalak i  Puchalska, 2017). W  Polsce od 2010 r. do pola obserwacji 
FADN zaliczane są gospodarstwa rolne o  minimalnej wielkości ekonomicznej 4 tys. 
euro SO. W badaniu uwzględniono drobne gospodarstwa rolne, które zaliczane są do 
klasy gospodarstw bardzo małych.

W badaniu wykorzystano następujące kategorie danych udostępnianych przez 
FADN: dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, dochód uzyskiwany spoza gospo-
darstwa rolnego oraz dopłaty do działalności operacyjnej. Dochód z  rodzinnego 
gospodarstwa rolnego jest pojęciem wprowadzonym przez FADN i stanowi nadwyżkę 

8 Informacje na temat dochodu osiąganego spoza gospodarstwa rolnego zbierane są równolegle 
do danych rachunkowych w ramach systemu Polski FADN. Podawane są one przez rolników 
dobrowolnie, poprzez wypełnienie dodatkowego kwestionariusza zatytułowanego „Ankieta 
dotycząca dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika”. Liczba gospodarstw 
uwzględnionych w  badaniu w  poszczególnych latach (podmioty, których ankiety przeszły 
pozytywną kontrolę jakości danych oraz w  których dochód spoza gospodarstwa i  dochód 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego był większy od zera): 2010 r.: 4728, 2011 r.: 3324, 2012 r.: 
6785, 2013 r.: 1003, 2014 r.: 1095, 2015 r.: 1113 (Źródło: Goraj, Mańko, Kambo i Michalak, 2012, 
s. 15-16, 2013, s. 14-15; Floriańczyk, Mańko, Kambo i  Michalak, 2014, s. 12; Augustyńska-
Grzymek, Kambo, Michalak i Puchalska, 2015, s. 17; Kambo, Michalak i Puchalska, 2016, s. 17, 
2017, s. 17).

9 Standardowa Produkcja (SO – Standard Output) stanowi średnią wartość produkcji okre-
ślonej działalności rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej), która została uzyskana w ciągu roku 
z 1 hektara lub od 1 zwierzęcia, w przeciętnych dla danego regionu statystycznego warunkach 
produkcyjnych. Przy obliczaniu tego parametru uwzględnia się wartości średnie z 5 lat (Goraj 
i Olewnik, 2011).
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ekonomiczną, która pozostaje rolnikowi na opłacenie zaangażowanych w działalność 
operacyjną gospodarstwa rolnego czynników wytwórczych (ziemi, pracy oraz kapi-
tału) będących jego własnością (Goraj i  Olewnik, 2011). Analizą objęto następujące 
źródła dochodów spoza gospodarstwa rolnego a) praca najemna, b) emerytury i renty, 
c) pozostałe świadczenia społeczne, d) inne źródła oraz e) zarejestrowana działalność 
pozarolnicza. 

W badaniu uwzględniono także dopłaty do działalności operacyjnej dla określe-
nia ich wpływu na dochodowość drobnych gospodarstw rolnych w Polsce. W tym celu 
wykorzystano statystyki FADN dotyczące przeciętnych drobnych towarowych gospo-
darstw rolnych w Polsce10. Na wysokość tych dopłat, zgodnie z metodyką FADN, skła-
dają się: dopłaty do produkcji roślinnej oraz zwierzęcej, dopłaty do rozwoju obszarów 
wiejskich, dopłaty do zużycia pośredniego, dopłaty do kosztów czynników zewnętrz-
nych, płatności decoupled oraz pozostałe dopłaty.

Założony w  pracy cel zrealizowano przy wykorzystaniu następujących metod 
badawczych: a) analiza piśmiennictwa, b) analiza danych empirycznych – zastoso-
wano metodę opisową i porównawczą. Wyniki analiz przedstawiono w formie tabela-
rycznej oraz graficznej, c) metody statystyczne (średnia, wskaźniki struktury, wskaź-
niki dynamiki).

Badanie, którego wyniki przedstawiono w  niniejszej pracy, obejmowało trzy 
podstawowe etapy. W pierwszej kolejności określono zmiany w poziomie i strukturze 
dochodów ogółem (z uwzględnieniem dochodu z działalności rolniczej oraz łącznego 
dochodu z pozostałych źródeł) badanych gospodarstw domowych powiązanych z drob-
nymi gospodarstwami rolnymi, które w  latach 2010–2015 uczestniczyły w  systemie 
Polskiego FADN. Ustalono także zmiany w poziomie dochodu z rodzinnego gospodar-
stwa rolnego oraz dochodu z  innych źródeł badanej grupy podmiotów. W  kolejnym 
etapie prowadzonych analiz określono znaczenie dopłat do działalności operacyjnej 
w tworzeniu dochodu rolniczego w przeciętnym towarowym drobnym gospodarstwie 
rolnym w  Polsce. W  tym celu obliczono udział dopłat do działalności operacyjnej 
w  dochodzie z  rodzinnego gospodarstwa rolnego. Ostatni etap prac badawczych 
obejmował swym zakresem ocenę zmian w strukturze dodatkowych dochodów (spoza 
gospodarstwa rolnego) badanych gospodarstw domowych powiązanych z  drobnymi 
gospodarstwami rolnymi. 

Wyniki i dyskusja

Zgodnie z  przyjętą metodyką badania, w  pierwszej kolejności obliczono zmiany 
w  poziomie i  strukturze dochodów ogółem (z uwzględnieniem dochodu z  działal-
ności rolniczej oraz łącznego dochodu z pozostałych źródeł) badanych gospodarstw 
domowych powiązanych z drobnymi gospodarstwami rolnymi. Wyniki uzyskane w tym 
zakresie przedstawiono na rycinach 1–3. 

10 Do analizy zagadnienia dotyczącego dopłat do działalności operacyjnej wykorzystano wyniki 
standardowe udostępnione przez Polski FADN w formie szeregów czasowych: http://fadn.pl/
publikacje/szeregi-czasowe/.
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Ryc. 1. Poziom, struktura i dynamika średniego rocznego dochodu ogółem badanych go-
spodarstw domowych powiązanych z drobnymi gospodarstwami rolnymi w Polsce, 
uczestniczącymi w systemie FADN w latach 2010–2015 (zł i %)

Fig. 1. Value, structure and dynamics of average total income of households under exami-
nation connected with small farms participating in the FADN system from 2010 to 
2015 (PLN and %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Goraj, Mańko, Kambo i Michalak (2012, s. 40, 2013, 
s. 39); Floriańczyk, Mańko, Kambo i Michalak (2014, s. 40); Augustyńska-Grzymek, Kam-
bo, Michalak i Puchalska (2015, s. 33); Kambo, Michalak i Puchalska (2016, s. 33, 2017, 
s. 33).

Source: Author’s study based on: Goraj, Mańko, Kambo i Michalak (2012, s. 40, 2013, s. 39); Flo-
riańczyk, Mańko, Kambo i Michalak (2014, s. 40); Augustyńska-Grzymek, Kambo, Micha-
lak i Puchalska (2015, s. 33); Kambo, Michalak i Puchalska (2016, s. 33, 2017, s. 33)

Wśród badanej zbiorowości rolniczych gospodarstw domowych średni poziom 
dochodu ogółem w latach 2010–2015 wyniósł 38 193,8 zł rocznie (ryc. 1), przy czym 
najwyższą jego wartość odnotowano w  2011 r. (40 684 zł), natomiast najniższą 
w 2014 r. (36 636,4 zł). Wysokość całkowitego dochodu rozpatrywanych podmiotów 
determinowana jest z  jednej strony nadwyżkami z  prowadzonego gospodarstwa 
rolnego, a  z  drugiej strony wysokością dochodów uzyskiwanych z  innych źródeł, 
alternatywnych do działalności rolniczej. Na podstawie analizy poziomu dochodów 
z prowadzonej działalności rolniczej ustalono, że średnia ich wysokość w rozpatrywa-
nym okresie wyniosła 15 409,2 zł rocznie (ryc. 2). Najwyższy poziom dochodów rolni-
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Ryc. 2. Poziom i  dynamika średniego rocznego dochodu z  rodzinnego gospodarstwa rol-
nego badanych gospodarstw domowych powiązanych z drobnymi gospodarstwami 
rolnymi w Polsce, uczestniczącymi w systemie FADN w latach 2010–2015 (zł i %)

Fig. 2. Value and dynamics of average family farm income of households under examina-
tion connected with small farms participating in the FADN system from 2010 to 
2015 (PLN and %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Goraj, Mańko, Kambo i Michalak (2012, s. 40, 2013, 
s. 39); Floriańczyk, Mańko, Kambo i Michalak (2014, s. 40); Augustyńska-Grzymek, Kam-
bo, Michalak i Puchalska (2015, s. 33); Kambo, Michalak i Puchalska (2016, s. 33, 2017, 
s. 33).

Source: Author’s study based on: Goraj, Mańko, Kambo i Michalak (2012, s. 40, 2013, s. 39); Flo-
riańczyk, Mańko, Kambo i Michalak (2014, s. 40); Augustyńska-Grzymek, Kambo, Micha-
lak i Puchalska (2015, s. 33); Kambo, Michalak i Puchalska (2016, s. 33, 2017, s. 33)

czych odnotowano w 2012 r. (20 302 zł,), natomiast najniższy w 2013 r. (10 311,3 zł). 
Przyczyn zaobserwowanego znacznego obniżenia (o blisko połowę) dochodu rolni-
czego w  2013  r. można upatrywać m.in. w  niekorzystnej dla producentów rolnych 
koniunkturze w  rolnictwie. W  tym okresie tempo zmian przeciętnych cen towarów 
i usług nabywanych przez rolników na cele bieżącej działalności gospodarstwa i na cele 
inwestycyjne było wyższe od zmian cen produktów oferowanych przez te podmioty na 
rynek (Rolnictwo w 2013 roku..., 2014). Niekorzystne zmiany dochodu z działalności 
rolniczej zaobserwowane w  2013 r. spowodowały konieczność poszukiwania dodat-
kowych źródeł utrzymania gospodarstwa domowego, co znalazło odzwierciedlenie 
we wzroście poziomu dochodów alternatywnych (w odniesieniu do 2012 r.) o ponad 
połowę (58,4%, ryc. 3). Przy czym zaobserwowane zjawisko wynikało przede wszystkim 
ze zmian w wysokości dochodów pochodzących z emerytur i rent (por. tab. 1). Dalsze 
analizy wykazały, że dochody uzyskiwane z innych źródeł przez członków badanych 
rolniczych gospodarstw domowych wyniosły na przestrzeni rozpatrywanych lat śred-
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nio 22 784,6 zł (ryc. 3). Należy zauważyć, że wartość ta była wyższa od średniej wysoko-
ści dochodów pochodzących z gospodarstwa rolnego. Analizując dane przedstawione 
na rycinie 1, zauważa się ponadto, że poziom dochodu ogółem badanych podmiotów 
wzrósł wyłącznie w latach 2011 i 2015 w odniesieniu do roku bezpośrednio poprzedza-
jącego (wzrost o: 5,6% w 2011 r., 6,3% w 2015 r.). Natomiast w latach 2012–2014 ulegał 
on obniżeniu, średnio o 3,4% rocznie. Odnotowany w 2011 r. wzrost dochodu ogółem 
spowodowany był zmianą w wysokości dochodów pochodzących spoza gospodarstwa 
rolnego (wzrost o 12,1%). Zaobserwowano ponadto, że dodatkowe źródła utrzymania 
badanych rolniczych gospodarstw domowych wzrastały w analizowanym okresie śred-
nio o 21% (z wyjątkiem 2012 r. i 2014 r., kiedy to odnotowano ich spadek o odpowied-
nio: 22,1% i 5,3%).

W całym okresie objętym analizą (z wyjątkiem 2012 r.) podstawowym źródłem utrzy-
mania badanych gospodarstw domowych powiązanych z  drobnymi gospodarstwami 
rolnymi, były dochody pochodzące spoza gospodarstwa rolnego (ryc. 1). Stanowiły one 

Ryc. 3. Poziom i dynamika średniego rocznego dochodu z innych źródeł badanych gospo-
darstw domowych powiązanych z  drobnymi gospodarstwami rolnymi w  Polsce, 
uczestniczącymi w systemie FADN w latach 2010–2015 (zł i %)

Fig. 3. Value and dynamics of average income from other sources of households under exa-
mination connected with small farms participating in the FADN system from 2010 
to 2015 (PLN and %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Goraj, Mańko, Kambo i Michalak (2012, s. 40, 2013, 
s. 39); Floriańczyk, Mańko, Kambo i Michalak (2014, s. 40); Augustyńska-Grzymek, Kam-
bo, Michalak i Puchalska (2015, s. 33); Kambo, Michalak i Puchalska (2016, s. 33, 2017, 
s. 33).

Source: Author’s study based on: Goraj, Mańko, Kambo i Michalak (2012, s. 40, 2013, s. 39); Flo-
riańczyk, Mańko, Kambo i Michalak (2014, s. 40); Augustyńska-Grzymek, Kambo, Micha-
lak i Puchalska (2015, s. 33); Kambo, Michalak i Puchalska (2016, s. 33, 2017, s. 33)
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średnio 59,8% wszystkich dochodów analizowanych podmiotów, przy czym najwyższą 
wartość rozpatrywanego wskaźnika odnotowano w 2013 r. (72,24%). Dla porównania, 
średni udział dochodu rolniczego w omawianej strukturze w latach 2010–2015 wyniósł 
40,2%, a  najwyższą wartość tego wskaźnika zaobserwowano w  2012  r. (54,51%). 
Ustalono także, że w 2015 r., w odniesieniu do pierwszego z analizowanych lat, ogólny 
dochód badanych rolniczych gospodarstw domowych wzrósł zaledwie o  1% (ryc. 1). 
Wpływ na tę sytuację miały zmiany w poziomie dochodów pochodzących z poszczegól-
nych źródeł, które zostały uwzględnione w analizie. Mianowicie, w tym samym okresie 
dochód z rolniczego gospodarstwa rolnego uległ obniżeniu o 34,4% (ryc. 2), natomiast 
dochody pochodzące spoza gospodarstwa rolnego wzrosły o 36,2% (ryc. 3). Wyniki te 
dowodzą dywersyfikacji źródeł dochodów przez badane gospodarstwa domowe powią-
zane z drobnymi gospodarstwami rolnymi oraz istotnego znaczenia alternatywnych 
źródeł utrzymania dla omawianej grupy podmiotów.

Kolejny etap badania, którego wyniki przedstawiono w niniejszej pracy, obejmo-
wał swym zakresem ocenę znaczenia dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu 
dochodu rolniczego. W tym celu, zgodnie z przyjętą metodyką badań, obliczono udział 
dopłat uzyskiwanych przez drobne gospodarstwa rolne w  dochodzie z  rodzinnego 
gospodarstwa rolnego. Wyniki dotyczące tego zagadnienia przedstawiono na rycinie 4.

Ryc. 4. Udział dopłat do działalności operacyjnej w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego w drobnych gospodarstwach rolnych w Polsce uczestniczących w systemie 
FADN w latach 2010–2015 (%)

Fig. 4. Share of operating subsidies in family farm income in small farms in Poland partici-
pating in FADN from 2010 to 2015 (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Szeregi czasowe FADN, http://fadn.pl/publikacje/szere-
gi-czasowe/, data dostępu 15.12.2017 

Source: Author’s study based on Szeregi czasowe FADN, http://fadn.pl/publikacje/szeregi-czaso-
we/, data dostępu 15.12.2017
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Dane dotyczące omawianej kategorii dopłat w  relacji do dochodu z  rodzinnego 
gospodarstwa rolnego uzyskiwanego przez przeciętne drobne gospodarstwo rolne 
uczestniczące w systemie FADN, wskazują na istotne znaczenie tego rodzaju wspar-
cia dla tworzenia dochodu rolniczego w  przypadku analizowanej grupy podmiotów. 
Uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie dla rezultatów badań dotychczas prezen-
towanych w  literaturze, wskazujących na rosnące znaczenie dopłat do działalności 
operacyjnej w tworzeniu dochodu rolniczego (m.in.: Zawadzka, Strzelecka, Szafraniec-
Siluta, 2013). W  latach 2010–2012 dopłaty te stanowiły średnio 81,37% dochodu 
z  rodzinnego gospodarstwa rolnego w  rozpatrywanej grupie gospodarstw rolnych. 
Należy również zauważyć, że począwszy od 2013 r., wysokość dopłat do działalności 
operacyjnej była wyższa od wartości osiągniętego w tych latach dochodu z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego (w 2013 r. o 4,06%, w latach 2014–2015 średnio o 35,72%). Dla 
tych podmiotów dopłaty do działalności operacyjnej stanowiły istotne źródło środków 
finansowych umożliwiających pokrycie wysokich kosztów produkcji11. Zatem, gdyby 
gospodarstwa te nie otrzymały wsparcia finansowego w formie dopłat do działalno-
ści operacyjnej, to osiągnięty w  danym okresie dochód z  rodzinnego gospodarstwa 
rolnego miałby wartość ujemną.

Ostatni etap badań dotyczył oceny zmian w  strukturze alternatywnych źródeł 
dochodów gospodarstw domowych powiązanych z drobnymi gospodarstwami rolnymi. 
Uzyskane w tym zakresie wyniki zaprezentowano w tabeli 1.

Dla rozpatrywanej grupy podmiotów największe znaczenie w tworzeniu dochodu 
pochodzącego z alternatywnych źródeł, niezwiązanych z działalnością rolniczą, miało 
wynagrodzenie otrzymywane z  tytułu wykonywania pracy najemnej, które stano-
wiło przeciętnie 60% dodatkowych źródeł dochodów w okresie objętym analizą. Przy 
czym zauważa się, że znaczenie tego składnika dochodu zmniejszyło się w 2015 r. 
w odniesieniu do pierwszego z analizowanych lat. Istotne źródło utrzymania stano-
wiły także emerytury i renty (średnio 27% dochodu w latach 2010–2015). Ponadto 
na przestrzeni rozpatrywanego okresu odnotowano zwiększenie wpływu tego źródła 
na tworzenie dochodów w badanych rolniczych gospodarstwach domowych12. Udział 
rent i emerytur w budżecie analizowanych podmiotów wyniósł w 2010 r. 15% i z roku 
na rok obserwowano wzrost tego udziału – do 39,5% w  ostatnim z  lat objętych 
analizą. Wpływ na te zmiany miała m.in. waloryzacja rent i  emerytur. W  okresie 
objętym analizą wskaźnik waloryzacji świadczeń wypłacanych przez KRUS wyniósł 
przeciętnie 103,99% rocznie13. Dla porównania, przeciętne tempo zmian średniego 
wynagrodzenia brutto w Polsce wyniosło w tym okresie 3,75% rocznie14, natomiast 

11 Dla przykładu, w 2015 r. wartość produkcji ogółem w przeciętnym drobnym gospodarstwie 
rolnym uczestniczącym w  systemie FADN (klasa wielkości ekonomicznej: bardzo małe) 
wyniosła 28 859,09 zł, z  kolei koszty ogółem wyniosły 30 182,67 zł, zatem były o  4,59% 
wyższe od wartości wytworzonej w tym okresie produkcji.

12 Warto w tym miejscu podkreślić, że wyniki badań prezentowanych w literaturze dowodzą, 
że dochody ze świadczeń społecznych, w  tym z  tytułu rent i  emerytur, stanowią drugie 
pod względem znaczenia źródło utrzymania gospodarstw domowych w Polsce (Strzelecka, 
2017).

13 Obliczenia własne na podstawie statystyk KRUS.
14 Obliczenia własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych.
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wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
w 2015 r. była o 13,3% niższa od poziomu odnotowanego w 2010 r. oraz o 31,16% 
niższa od wysokości omawianego dochodu w  2013 r.15 Istotne zmiany w  zakresie 
udziału rent i  emerytur w  strukturze dochodów zaobserwowano w  szczególności 
w 2013 r. Było to wynikiem m.in. wzrostu świadczeń wypłacanych przez KRUS. Na 
podstawie dostępnych danych ustalono, że w 2013 r. przeciętna wysokość świadczeń 
wypłaconych przez tę instytucję, przypadająca na 1 ubezpieczonego, była o  7,22% 
wyższa od wartości odnotowanej w 2012 r.16 Mimo znacznego wzrostu udziału rent 
i  emerytur w  omawianej strukturze, nadal podstawowym źródłem alternatywnych 

15 Obliczenia własne na podstawie Obwieszczeń Prezesa GUS w sprawie przeciętnego dochodu 
z  pracy w  indywidualnych gospodarstwach rolnych z  1 ha przeliczeniowego w  2010, 2013 
i 2015 r.

16 Obliczenia własne na podstawie statystyk KRUS.

Tabela 1. Struktura średniego rocznego dochodu spoza gospodarstwa rolnego badanych 
gospodarstw domowych powiązanych z  drobnymi gospodarstwami rolnymi 
w Polsce, uczestniczącymi w systemie FADN w latach 2010–2015 (%)

Table 1. Structure of average income from other sources of households under examina-
tion connected with small farms participating in the FADN system from 2010 to 
2015 (%) 

Źródło dochodu 
Source of income

Lata / Years

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dochód spoza gospodarstwa rolnego 
(%)
Income from other sources (%)

100 100 100 100 100 100

w
 tm

 (%
) /

 o
f w

hi
ch

: (
%

) 

praca najemna 
hired work 63,1 66,6 64,5 58,9 53,1 54,1

emerytury i renty retirement 
pensions and other pensions 15,0 16,2 17,1 35,0 39,3 39,5

pozostałe świadczenia społeczne
other social benefits 2,5 2,3 2,3 3,0 1,8 1,5

inne źródła 
other sources of income 13,2 12,2 12,2 3,1 5,8 4,0

zarejestrowana działalność 
pozarolnicza / registered 
non-agricultural activity

6,2 2,7 3,9 0,0 0,0 0,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Goraj, Mańko, Kambo i Michalak (2012, s. 40, 2013, 
s. 39); Floriańczyk, Mańko, Kambo i Michalak (2014, s. 40); Augustyńska-Grzymek, Kam-
bo, Michalak i Puchalska (2015, s. 33); Kambo, Michalak i Puchalska (2016, s. 33, 2017, 
s. 33).

Source: Author’s study based on: Goraj, Mańko, Kambo i Michalak (2012, s. 40, 2013, s. 39); Flo-
riańczyk, Mańko, Kambo i Michalak (2014, s. 40); Augustyńska-Grzymek, Kambo, Micha-
lak i Puchalska (2015, s. 33); Kambo, Michalak i Puchalska (2016, s. 33, 2017, s. 33)
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dochodów badanych gospodarstw domowych powiązanych z  drobnymi gospodar-
stwami rolnymi było wynagrodzenie otrzymywane z  tytułu wykonywania pracy 
najemnej. Jak podkreślają Szopa i Leszczyńska (2004), sytuacja ta dowodzi zaawan-
sowanego procesu zastępowania działalności rolniczej przez działalność pozarolni-
czą oraz świadczenia społeczne. Zaobserwowano także znikome znaczenie dochodu 
z zarejestrowanej działalności pozarolniczej, co świadczy o niskiej aktywności człon-
ków badanych rolniczych gospodarstw domowych w  zakresie podejmowania tego 
typu inicjatyw.

Wnioski

Podstawowym celem badań była ocena zmian w poziomie i strukturze źródeł dochodów 
drobnych gospodarstw rolnych w Polsce. Zakres czasowy przyjęty do analiz obejmował 
lata 2010–2015. Przeprowadzone badanie umożliwiło sformułowanie następujących 
wniosków:
1) Poziom dochodu ogółem badanych gospodarstw domowych powiązanych z drob-

nymi gospodarstwami rolnymi w  latach 2010–2015 wyniósł średnio 38 193,8 zł 
rocznie, przy czym przeciętnie blisko 60% tego dochodu pochodziło ze źródeł nie-
związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, pozostałą część stanowiły nad-
wyżki uzyskane z gospodarstwa rolnego.

2) Na przestrzeni lat uwzględnionych w analizie dochód ogółem badanych rolniczych 
gospodarstw domowych wzrósł zaledwie o 1% (wzrost w 2015 r. w odniesieniu do 
2010 r.). W tym samym okresie dochód rolniczy uległ obniżeniu o 34,4%, natomiast 
dochody pochodzące spoza gospodarstwa rolnego wzrosły o 36,2%.

3) W okresie objętym analizą (z wyjątkiem 2012 r.) podstawowym źródłem utrzyma-
nia badanych rolniczych gospodarstw domowych były dochody pochodzące spoza 
gospodarstwa rolnego.

4) Odnotowano zmniejszenie znaczenia dochodu rolniczego w  strukturze dochodu 
ogółem badanych podmiotów. 

5) Istotne znaczenie dla tworzenia dochodu rolniczego drobnych gospodarstw rol-
nych w Polsce mają dopłaty do działalności operacyjnej. Począwszy od 2013 r., 
gdyby nie wsparcie finansowe otrzymane przez analizowane jednostki w formie 
dopłat do działalności operacyjnej, osiągnięty dochód rolniczy miałby wartość 
ujemną.

6) Największe znaczenie w tworzeniu dochodu badanych podmiotów, niezwiązanego 
z prowadzoną działalnością rolniczą, miało wynagrodzenie z tytułu wykonywania 
pracy najemnej oraz renty i emerytury. 

7) W rozpatrywanym okresie odnotowano wzrost znaczenia rent i emerytur w struk-
turze alternatywnych źródeł utrzymania, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału 
wynagrodzeń za pracę najemną.

Uzyskane wyniki dowodzą istnienia zjawiska dywersyfikacji źródeł dochodów przez 
badane gospodarstwa domowe powiązane z drobnymi gospodarstwami rolnymi oraz 
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istotnego znaczenia alternatywnych źródeł utrzymania dla funkcjonowania omawia-
nej grupy podmiotów. Sformułowane wnioski pozwalają na pozytywną weryfikację 
hipotezy badawczej.
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Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmin 
miejsko-wiejskich

Conditions of entrepreneurship development in urban-rural 
communes

Wiesław Szopiński, Maria Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

Streszczenie. Przedsiębiorczość w Polsce od lat 90. XX w. w znacznym stopniu wpływa 
na poprawę gospodarki i jakości życia mieszkańców gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. 
Rozwój przedsiębiorczości zależy od wielu uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrz-
nych, w  tym ilościowych i  jakościowych. Wśród czynników jakościowych wyróżnia się 
m.in. aktywność samorządów i  władz lokalnych. W  stymulowaniu przedsiębiorczości 
wśród społeczności lokalnych, zaangażowanie i działania samorządów spełniają bardzo 
ważną rolę we współczesnych realiach gospodarczych. 

Celem opracowania było określenie rodzajów uwarunkowań stymulujących rozwój 
przedsiębiorczości w miejsko-wiejskiej gminie Sędziszów Małopolski położonej, w woje-
wództwie podkarpackim. Badania empiryczne zostały przeprowadzone w  2016 r. wśród 
279 mieszkańców gminy, przy użyciu kwestionariusza ankiety, metodą bezpośredniego 
wywiadu. 

Analiza zebranych danych pierwotnych i wtórnych pozwala stwierdzić, że na ba-
danym terenie w  latach od 2011 do 2015 występował systematyczny wzrost liczby 
przedsiębiorstw. W ich strukturze dominowały mikroprzedsiębiorstwa, których odsetek 
w omawianym okresie kształtował się na poziomie od 95% do 96%. Z opinii ankieto-
wanych wynika, że lokalne warunki są korzystne dla podejmowania przedsiębiorczych 
działań. Rozwojowi przedsiębiorczości w gminie sprzyjają zwłaszcza odpowiednie de-
cyzje i zaangażowanie władz samorządowych, a także takie mikroekonomiczne czyn-
niki, jak: wykwalifikowana kadra, dobra lokalizacja terenów pod inwestycje, wysokość 
podatków i  opłat lokalnych oraz stan infrastruktury. Za branże mające największe 
szanse rozwoju na badanym obszarze, udzielający odpowiedzi uznali: przetwórstwo 
przemysłowe, meblarstwo, budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, handel oraz 
transport. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, gminy miejsko-wiejskie, samorząd terytorialny 
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Abstract. The entrepreneurship to a large degree influences economic development and 
quality of life of inhabitants of urban-rural and rural municipalities since the 1990s in 
Poland. The development of entrepreneurship depends on many external and internal 
factors, including quantitative and qualitative ones. Among the qualitative factors is 
the activity of self-governments and local authorities. In stimulating entrepreneurship 
among local communities, involvement and actions of local governments play a very im-
portant role in modern economic realities.

The aim of the study was to determine the types of conditions stimulating the de-
velopment of entrepreneurship in the urban-rural municipality of Sędziszów Małopolski 
located in the Podkarpackie Voivodeship. Empirical research was conducted in 2016 
among 279 inhabitants of the municipality using a questionnaire survey, a direct inter-
view method.

Analysis of the collected primary and secondary data shows that in the studied area 
from 2011 to 2015 there was a systematic increase in the number of enterprises. Their 
structure was dominated by micro-enterprises, whose percentage in the discussed period 
ranged from 95% to 96%. The opinions expressed by the respondents indicate that local 
conditions are conducive to undertaking entrepreneurial activities. The development of 
entrepreneurship in the municipality is particularly conducive to the proper decisions 
and involvement of local authorities, and such microeconomic factors as qualified staff, 
good location of investment sites, local taxes and charges, as well as infrastructure. The 
most promising sectors in the surveyed area were industrial processing, furniture, con-
struction, agri-food processing, trade and transport.

Keywords: entrepreneurship, urban-rural communes, local government

Wstęp

Od ponad ćwierć wieku w  Polsce występuje permanentny rozwój przedsiębior-
czości. Ma ona szczególne znaczenie w  miejsko-wiejskich oraz wiejskich środowi-
skach lokalnych, gdyż stymuluje ich rozwój zarówno gospodarczy, jak i  społeczny. 
Powstawanie firm, reprezentujących różne formy przedsiębiorczości, przyczynia się 
przede wszystkim do wielofunkcyjnego rozwoju środowisk wiejskich (Duczkowska-
Piasecka, 1996). Zatrudnienie w  tych przedsiębiorstwach jest źródłem pozarolni-
czych dochodów lokalnej społeczności oraz znacznie przyczynia się do zmniejszania 
poziomu bezrobocia na wsi. Efektywne wykorzystywanie zasobów i dbałość o zrów-
noważony rozwój sprzyjają poprawie stanu środowiska naturalnego i  tworzeniu 
pozytywnych wzajemnych relacji z otoczeniem zewnętrznym firm. W związku z tym 
aktywizowanie lokalnej społeczności do podejmowania działań przedsiębiorczych 
jest ciągle aktualne.

Przedsiębiorczość jest pojęciem, które istnieje od momentu istnienia ludzkości 
(Piecuch, 2013). Poznanie jej źródła, a zwłaszcza roli, jaką odgrywa jest bardzo ważne 
(Grzegorzewska-Mischka i  Wyrzykowski, 2009). To najważniejszy element wzrostu 
gospodarczego. Można stwierdzić, iż przedsiębiorczość to główny nośnik bogactwa 
(Barcik i Jakubiec, 2008). Termin ten można odnieść zarówno do rozwoju poszczegól-
nych jednostek, osób, przedsiębiorstw, regionów, jak i gospodarek. Wzrost przedsię-
biorczości w  postaci indywidualnych i  zbiorowych inicjatyw, jak również tworzenie 
korzystnych warunków do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej wpły-
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wają na intensywność rozwoju gospodarczego, w głównej mierze w regionach słabiej 
rozwiniętych. Nadmienić należy, iż jest to również efektywny sposób rozwiązywania 
różnorakich, zwłaszcza wieloaspektowych problemów społecznych. Przedsiębiorczość 
to zatem nieodzowny element rozwoju każdej gospodarki (Piecuch, 2013).

Głównym celem opracowania było określenie rodzaju uwarunkowań stymulujących 
rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gminy o charakterze miejsko-wiejskim, jakim 
jest Sędziszów Małopolski, z uwzględnieniem zwłaszcza roli samorządu i czynników 
sprzyjających powstawaniu firm na badanym obszarze.

Materiał i metody

W artykule dokonano analizy danych wtórnych pozyskanych z wewnętrznych doku-
mentów Urzędu Gminy Sędziszów Małopolski za lata 2010–2015. W  opracowaniu 
wykorzystano również pierwotne źródła informacji. Zebrano je dzięki użyciu narzę-
dzia badawczego, jakim był samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankiety. 
Anonimowe badanie ankietowe o  charakterze sondażowym, przeprowadzono 
w 2016 r. metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego. Objęto nim łącznie 
279 mieszkańców badanej gminy. Badaną próbę wyodrębniono na zasadach doboru 
nielosowego celowego. Interpretując dane empiryczne, wykorzystano metodę induk-
cyjno-dedukcyjną.

Przedsiębiorczość jako zjawisko wielowymiarowe

Pojęcie przedsiębiorczość ma bardzo szerokie znaczenie i  jest ono wieloznaczne, 
chociaż jego sens, niezależnie od definicji, jakie są przyjmowane, prawie zawsze 
zostaje podobny. Za prekursorów nauki w  tym zakresie uznaje się Cantillona 
i  Schumpetera (Grzybek, 1998, s. 17). Zagadnieniem dotyczącym przedsiębiorczo-
ści zajmują się przedstawiciele różnych dziedzin nauki, takich jak ekonomia, nauki 
prawne, psychologia, socjologia, politologia itp. Sposób interpretacji terminu 
przedsiębiorczość jest nacechowany treścią dziedziny, którą prezentują badacze. 
Przykładem tego jest definicja w  ujęciu psychologicznym, gdzie przedsiębiorczość 
określa się jako zdolność i  gotowość człowieka do twórczego podejmowania oraz 
rozwiązywania pojawiających się problemów, a  także umiejętność adaptacji do 
zmian, które zachodzą w otoczeniu. Źródłem podejmowanych w tym zakresie działań 
jest przede wszystkim dążenie do usuwania barier hamujących ich rozwój. W ekono-
micznym podejściu do przedsiębiorczości akcentuje się szczególną rolę zachowań 
określonej jednostki społecznej, czyli przedsiębiorców. Podkreśla się znaczenie ich 
aktywnych postaw wykazywanych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, 
które z kolei mają wpływ na rozwój zarówno ich przedsiębiorstw, jak i całej gospo-
darki. Obydwa prezentowane podejścia łączą pewne cechy człowieka, które są dobrze 
wykorzystywane w  kierunku poszukiwania najlepszych rozwiązań pozwalających 
zaspokoić potrzeby nie tylko osobiste, lecz także społeczne (Grzegorzewska-Mischka 
i Wyrzykowski, 2009). 
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Obecny dorobek najlepiej ugruntowanych poznawczo koncepcji i teorii przedsię-
biorczości i  jego analiza pozwala stwierdzić, że przedsiębiorczość przede wszystkim 
utożsamiana jest z odkrywaniem, wykorzystywaniem i dostrzeganiem okazji czy szans 
w otoczeniu. Okazje przedsiębiorcze związane są z poszukiwaniem nowych zasobów, 
które będą mogły zaspokoić obecne i potencjalne potrzeby klientów. Jednym z zadań 
przedsiębiorczości jest poszukiwanie sposobów wyprzedzenia konkurentów poprzez 
innowacyjne podejście w  poszukiwaniu nowych obszarów rynkowych i  znalezienie 
dobrego pomysłu na umacnianie własnej pozycji. Przedsiębiorczość to proces dyna-
miczny, obejmuje wizję, zmianę i  tworzenie. Proces tworzenia, a  także zastosowa-
nie nowych idei i  rozwiązań wymagają wykorzystania indywidualnej energii i  pasji. 
Istotnym elementem tego procesu jest chęć podjęcia skalkulowanego ryzyka, stworze-
nie zespołu, którego działania będą efektywne. Przede wszystkim potrzebna jest wizja. 
Przedsiębiorczość zatem można postrzegać jako proces działań mających na celu 
wykorzystanie nowatorskiego pomysłu po to, aby generować z niego płynące korzyści 
na rynku, dla przedsiębiorców oraz społeczeństwa.

W reasumpcji należy podkreślić, że przedsiębiorczość jako wielowymiarowe 
zjawisko obejmuje aspekty ekonomiczne, psychologiczne, etyczne, kulturowe i wiele 
innych. Odnosi się do wielu form aktywności ludzkiej, nie tylko działalności gospodar-
czej. Można ją utożsamiać z poszukiwaniem czy kreowaniem szans w otoczeniu i ich 
wykorzystywaniem (Dyduch, 2008). Zgłębiając zagadnienie przedsiębiorczości, można 
wywnioskować, iż jest ona czymś zupełnie naturalnym i powszechnym w dzisiejszej 
gospodarce, i jak twierdzi Bratnicki (2002, s. 14): „wchodzimy w erę, gdzie przedsię-
biorczość jest nie tyle królem, co dyktatorem życia gospodarczego”.

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Poprzez uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości należy rozumieć zbiór czynników, 
które mają wpływ na inicjatywy założycielskie nowych podmiotów gospodarczych, 
sprzyjają im bądź hamują ich powstawanie oraz ułatwiają lub utrudniają funkcjono-
wanie i rozwój istniejących przedsiębiorstw (Moczydłowska i Pacewicz, 2007). Rozwój 
przedsiębiorstwa jest niezbędnym procesem mającym na celu przetrwanie i  dalsze 
funkcjonowanie na rynku. Aby nastąpił, muszą zaistnieć określone warunki kreu-
jące go. Każde przedsiębiorstwo jest bezpośrednio powiązane ze swoim otoczeniem, 
z którego czerpie korzyści, np. zasoby, a w zamian oddaje cenne wyroby, bądź usługi 
dla społeczności. To dzięki otoczeniu może się rozwijać i trwać, bowiem czerpie ono 
z niego energię i informację. Otoczenie może generować dla przedsiębiorstwa zarówno 
szanse, jak i zagrożenia, dlatego przy budowie strategii rozwoju firmy oraz wyznacza-
niu celów musi być ono brane pod uwagę. Czynniki, które składają się na otoczenie 
danego przedsiębiorstwa z  reguły ulegają ciągłym zmianom, dlatego ważne jest ich 
permanentne monitorowanie (Urbanowska-Sojkin, Banaszyk i Witczak, 2004). 

Zanim przedsiębiorca założy firmę, powinien dokonać dokładnej analizy warun-
ków otoczenia zewnętrznego pod kątem ich wpływu na dalszy rozwój firmy. Charakter 
wpływu poszczególnych czynników na rozwój przedsiębiorczości może zależeć od 
następujących uwarunkowań (Moczydłowska i Pacewicz, 2007):
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– uwarunkowania polityczne, obejmujące przyjętą ideologię sprawowania władzy, 
ukształtowanie efektywnie funkcjonujących instytucji publicznych, dążących do 
osiągnięcia zaplanowanych celów oraz konsekwentnie realizujących założone 
wzorce społecznego ładu,

– uwarunkowania prawne, związane z  rozsądnym prawodawstwem, napędzającym 
rozwój gospodarczy i  podejmowanie przedsiębiorczych działań; przede wszyst-
kim chodzi o jasno i czytelnie ustalony system kodyfikacyjny i obiektywny wymiar 
sprawiedliwości,

– uwarunkowania ekonomiczne, związane z mechanizmami rynkowymi. Ważny jest 
rozwój systemów bankowych, finansowych, podatkowych i celnych, dzięki czemu 
zakładanie, prowadzenie i  rozwijanie przedsiębiorczości będzie ułatwione; dla 
prawidłowego funkcjonowania i oddziaływania systemów ważne jest przestrzega-
nie reguł i zasad, co pozwala eliminować negatywne zachowania przedsiębiorców, 
a sprzyja rozwijaniu pozytywnych,

– uwarunkowania kulturowe, związane z historycznie ukształtowanymi postawami 
zachowań, a  także regułami współżycia społecznego; istotną rolę pełnią przeka-
zywane z  pokolenia na pokolenia religijne systemy, normy moralne, wzorce za-
chowań, bowiem w dużym stopniu oddziałują na poziom świadomości społecznej, 
poczucie przynależności i tożsamości,

– uwarunkowania społeczne, związane z typem struktury społecznej. Istniejące in-
stytucje kontrolujące społeczeństwo zapewniają trwałość struktury i jednocześnie 
przyczyniają się do jej rozwoju. Przejawia się to przez takie zjawiska ekonomiczne, 
jak wzrost dochodów, popytu, zysków przedsiębiorstw, zatrudnienia, nakładów in-
westycyjnych, a także zjawiska społeczne, np. wzrost poziomu wykształcenia, ak-
tywności, zmiany w strukturze konsumpcji,

– uwarunkowania psychologiczne, związane z  potrzebami i  możliwościami ich za-
spokajania przez jednostki; można założyć, że efektywne zaspokojenie potrzeb 
kształtuje pozytywne wzorce zachowań,

– uwarunkowania komunikacyjne, związane z  rolą, jaką pełnią środki masowego 
przekazu w  upowszechnianiu wśród społeczności pozytywnych wzorów przed-
siębiorczości oraz z  rolą komunikacji w  przepływie informacji. Chodzi nie tylko 
o przepływ informacji, lecz także jej skuteczność. 

Rozwój przedsiębiorczości zależy również od uwarunkowań wewnętrznych, wyni-
kających z podmiotowych predyspozycji przedsiębiorców. Uwarunkowania wewnętrzne 
mogą wpływać na osobę przedsiębiorcy, jego indywidualne możliwości do pokony-
wania problemów, trudności, czy radzenie sobie ze stresem, który jest nieodłącznym 
elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przywiązuje się coraz większą 
wagę, do tego, co przedmiotowe, czyli subiektywne, irracjonalne i nierozpoznawalne. 
Rola człowieka, jego umiejętności, wewnętrzne predyspozycje stają się ważnym czyn-
nikiem w  procesach gospodarowania (Piecuch, 2013). Ważne są także oczekiwania 
i aspiracje osób przedsiębiorczych, co podkreśla m.in. Kłodziński (1999).

Ponadto w  odniesieniu do obszarów miejsko-wiejskich i  wiejskich istotną rolę 
odgrywają czynniki mikroekonomiczne. Podzielić je można na czynniki ilościowe 
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i  jakościowe. Do czynników ilościowych można zaliczyć (Moczydłowska i  Pacewicz, 
2007):
– położenie, 
– potencjał rynkowy,
– gęstość zaludnienia, 
– odległości transportowe, 
– stan infrastruktury, 
– ceny ziemi,
– stosunki własności oraz zasoby kapitału,
– czystość ekologiczna oraz stan środowiska naturalnego,
– poziom płac, 
– historycznie ukształtowana struktura gospodarki. 

Szczególne znaczenie spośród wymienionych czynników ilościowych ma stan 
infrastruktury. Jest on jednym z głównych czynników przyciągających lub hamujących 
napływ kapitału, który stymuluje rozwój przedsiębiorczości. Ponadto ma ogromny 
wpływ na przyciąganie inwestorów, rozwój inwestycji, zwiększenie konkurencyjności 
regionu, pobudzenie do działania. Podstawowe znaczenie mają m.in. jakość i gęstość 
sieci drogowej, rozwinięta gospodarka wodna, kanalizacyjna, usprawniony system 
łączności. Rozbudowana infrastruktura świadczy również o  atrakcyjności danej wsi, 
gminy, czy regionu. To nie tylko czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz 
także stan określający jakość życia mieszkańców (Plawgo, 2007). Z kolei wśród czyn-
ników jakościowych mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości można wyróżnić 
(Moczydłowska i Pacewicz, 2007):
– kulturę przemysłową,
– monokulturę gospodarczą,
– poziom wykształcenia ludzi,
– przepływ wzorców przedsiębiorczości,
– adaptację nowych wzorców konsumpcyjnych,
– sprawność instytucji rynkowych, w tym aktywność samorządów i władz gminy,
– postawy społeczne, czyli otwartość na rozwój przedsiębiorczości,
– bariery mentalnościowe,
– rolę związków zawodowych,
– stosunek do opieki ze strony państwa,
– łatwość przeżycia,
– skłonność do planowania.

Spośród tych czynników istotne znaczenie mają sprawność instytucji rynkowych 
i  samorządowych, która wpływa na aktywizację społeczności lokalnej. To instytucje 
administracyjne i samorządu lokalnego podejmują decyzje w zakresie sposobów i zasad 
wykorzystania dostępnych na danym terenie zasobów. Swoim działaniem powinny 
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wspierać społeczność lokalną, a co za tym idzie pobudzić w nich ducha przedsiębior-
czości, gdyż jak twierdzi Kłodziński (1999, s. 26): „skłonność do przedsiębiorczości 
zależy od wielu cech określających klimat wokół przedsiębiorców”.

Przedsiębiorczość może być postrzegana zarówno jako kreatywność, jak i innowa-
cyjność władz samorządowych. Świadczy o tym np. umiejętność zastosowania nowych 
koncepcji czy umiejętność współpracy z innymi przedsiębiorstwami w taki sposób, aby 
dążyć do jak najlepszego, a zarazem efektywnego zarządzania rozwojem gminy w celu 
zapewnienia jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zatem przedsiębiorczość władz samorządowych z  punktu widzenia ekonomicznego 
jest bardzo ważna. W wyniku tego wzrasta świadomość ekonomiczna mieszkańców, 
występują coraz większe oczekiwania podmiotów gospodarczych w  stosunku do 
władz samorządowych, jak również wyższe oczekiwania inwestorów (Moczydłowska 
i Pacewicz, 2007).

Najbardziej obiecującym instrumentem stymulującym rozwój regionalny jest 
tworzenie środowiska, które powinno sprzyjać przedsiębiorczości i  innowacyjno-
ści. Wymaga to kształtowania odpowiedniego kapitału społecznego, a w tym przede 
wszystkim kultury innowacyjnej.

Przedsiębiorczość jest zatem korzystnym czynnikiem, który stymuluje rozwój 
regionalny. Tworzy się swego rodzaju spirala działań inwestycyjnych, które we spół-
czesnych realiach gospodarczych są szczególnie ważne, gdyż dzięki nim duża liczba 
ludzi może uzyskiwać pracę w dobrze prosperujących firmach o charakterze lokalnym. 
Na podkreślenie zasługuje to, że nie tylko środowisko lokalne osiąga z rozwoju przed-
siębiorczości korzyści, lecz także poszczególne województwa i cały kraj, dzięki wyrów-
nywaniu występujących różnic regionalnych, gospodarczych i  społecznych, w  tym 
standardów życia ludności. 

Identyfikacja poziomu przedsiębiorczości w gminie 
Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski to gmina miejsko-wiejska, która jest częścią powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego, a  usytuowana jest w  środkowo-zachodniej części woje-
wództwa podkarpackiego. Położona jest 25 km na zachód od stolicy województwa – 
Rzeszowa. Gmina ta zlokalizowana jest na pograniczu dwóch krain geograficznych: 
Kotliny Sandomierskiej i  Pogórza Strzyżowskiego. Gmina Sędziszów Małopolski ma 
powierzchnię 154 km2, stanowiącą 28% powierzchni całego powiatu. W  gminie tej 
mieszka 23 686 mieszkańców (na dzień 31.12.2015 r.), co stanowi około 32% ludności 
całego powiatu (http://sedziszow-mlp.pl).

Dokonując analizy poziomu przedsiębiorczości, warto zwrócić uwagę na stan 
rozwoju badanego terenu. W gminie Sędziszów Małopolski dużym atutem są zasoby 
infrastrukturalne oraz położenie w pobliżu głównych dróg krajowych i tras kolejowych. 
Należy zatem uznać, że są to korzystne warunki do prowadzenia przedsiębiorczości.

Analizując liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych w gminie 
Sędziszów Małopolski latach od 2011 do 2015, należy stwierdzić, iż liczba podmiotów 
nowo zarejestrowanych była wyższa od liczby podmiotów wyrejestrowanych. Lata 2011 



Wiesław Szopiński, Maria Grzybek100

PDGR – PSAH

i 2012 wykazały ujemny bilans pomiędzy podmiotami nowo zarejestrowanymi i wyre-
jestrowanymi. W roku 2011 wyniósł on 16, a w 2012 nieco mniej, gdyż 12 podmiotów 
więcej się wyrejestrowało, aniżeli zarejestrowało. W roku 2013 liczba podmiotów nowo 
zarejestrowanych w  największym stopniu przewyższyła liczbę podmiotów wyreje-
strowanych, gdyż zarejestrowało się tam o 69 podmiotów więcej niż wyrejestrowało. 
W  kolejnych latach, 2014–2015 tendencja ta się utrzymała, lecz różnice były nieco 
mniejsze. W roku 2014 było to o 48 podmiotów więcej, zaś w 2015 – o 52. 

Udział przedsiębiorstw działających w gminie Sędziszów Małopolski. z podziałem 
na miasto i  obszary wiejskie jest prawie równomierny. Firmy działające w  mieście 
stanowiły od 49% w 2010 r. do 46% w 2015 r. W 2010 r. odsetek działających przedsię-
biorstw na wsi wynosił 51%, zaś w 2015 wzrósł do 54%. Okazuje się zatem, że na prze-
strzeni 5 lat stan firm w mieście zmniejszył się o 3 pkt. proc. Równocześnie podkreślić 
należy, że w tym samym okresie na obszarach wiejskich liczba firm wzrosła.

W gminie Sędziszów Małopolski, w  analizowanym okresie pod względem liczby 
osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zdecydowaną dominację stanowiły mikro-
przedsiębiorstwa, których udział wynosił od 95% do 96%. Kolejne miejsca zajmowały 
firmy działające na małą skalę, których odsetek kształtował się na poziomie 4% i 3%. 
Udział średnich i dużych przedsiębiorstw łącznie w latach 2010 do 2015 wynosił około 
1% wszystkich firm. Podkreślić należy, że stan mikroprzedsiębiorstw każdego roku 
ciągle się zwiększał na terenie gminy, a ich liczba w 2015 r. osiągnęła 1447 podmiotów 
gospodarczych.

Potencjał rozwoju przedsiębiorczości w opinii mieszkańców 
gminy Sędziszów Małopolski

Analiza czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości na terenie gmin miej-
sko-wiejskich została również zweryfikowana empirycznie na podstawie przeprowa-
dzonych badań ankietowych w  ramach wywiadów bezpośrednich z  mieszkańcami 
gminy Sędziszów Małopolski. Odsetek wypowiedzi dotyczących oceny wpływu lokal-
nych warunków na rozwój przedsiębiorczości w badanej gminie zaprezentowano na 
rycinie 1

W opinii 80% objętych badaniem mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski lokalne 
warunki sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Co drugi ankietowany był zdania, iż 
warunki te zdecydowanie sprzyjają rozwojowi, a co trzeci badany wyraził opinie, że 
raczej tak. W badanej zbiorowości znalazły się także osoby, które nie potrafiły ocenić 
lokalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, należał do nich co 10. wypowiadający 
się na ten temat. Jest to sytuacja niepokojąca, gdyż wskazuje, że cześć mieszkańców 
nie interesuje się rozwojem gospodarczym gminy. Wśród badanych znalazły się także 
osoby krytycznie oceniające warunki rozwoju przedsiębiorstw lokalnych, a ich udział 
wyniósł łącznie 10%.

Zadaniem każdego samorządu lokalnego jest wspieranie mieszkańców gminy 
w  podejmowaniu działań przedsiębiorczych na własnym terenie, dzięki którym 
następuje rozwój przedsiębiorczości Opinie na temat zaangażowania władz gminy 
Sędziszów Małopolski w powstawanie nowych firm przedstawiono na rycinie 2.
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Ryc. 2. Odsetek opinii ankietowanych na temat działań władz gminy sprzyjających rozwo-
jowi przedsiębiorczości (w %)

Fig. 2. Percentage of respondents’ opinions on the activities of the municipality authorities 
supporting entrepreneurship development (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (n=279)
Source: Autor’s study based on the questionnaire survey (n=279)

Zaangażowanie samorządu terytorialnego badanej gminy w rozwój lokalnej przed-
siębiorczości pozytywnie oceniła połowa osób ankietowanych. Jednak aż 30% ankieto-
wanych nie umiało ocenić działań samorządu w zakresie stymulowania przedsiębior-
czości. Natomiast co piąty wypowiadający się wyraził negatywną opinię o zaangażo-
waniu samorządu w rozwój nowych firm na terenie omawianej gminy.

Bardzo ważnymi czynnikami decydującymi o rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
są rozwinięte w gminach elementy infrastruktury zarówno ekonomicznej, technicz-
nej, jak i  społecznej. Za wyposażenie podstawowych jednostek terytorialnych w  te 

Ryc. 1. Odsetek opinii ankietowanych na temat wpływu warunków na rozwój przedsiębior-
czości w badanej gminie (w %)

Fig. 1. Percentage of respondents surveyed on the impact of conditions on entrepreneur-
ship development in the studied municipality (in%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (n=279)
Source: Autor’s study based on the questionnaire survey (n=279)
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elementy, jak też w  ich rozwój odpowiedzialne są samorządy lokalne. W  związku 
z tym ankietowani wyrazili własną opinię na temat perspektyw działania samorządu 
Sędziszowa Małopolskiego w zakresie przeznaczenia środków finansowych na rozwój 
infrastruktury gminy (ryc. 3). 

Ryc. 3. Struktura wypowiedzi na temat kierunków rozwoju infrastruktury w badanej gminie 
(w %)

Fig. 3. Structure of statements about directions of infrastructure development in the stu-
died municipality (in%)

* Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź
* Respondents could indicate more than 1 item

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (n=279)
Source: Autor’s study based on the questionnaire survey (n=279)

Wśród wypowiadających się zdecydowaną przewagę, bo aż 77% stanowiły osoby, 
które kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych gminy uważały za priorytetowe 
działanie samorządu w najbliższej perspektywie. Ponad połowa badanych wskazała na 
konieczność przeznaczenia środków na rozwój infrastruktury społecznej związanej 
z  budową żłobków, przedszkoli i  świetlic dla najmłodszych członków społeczności 
lokalnej. Dokonane inwestycje w tym zakresie przyczyniłyby się także do zapewnienia 
nowych miejsc pracy i stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju młodym rodzinom 
oraz ułatwienia podejmowania pracy zawodowej. Prawie co drugi wypowiadający się 
wskazał na konieczność przeznaczenia środków na promocję lokalnych firm oraz ich 
produktów i usług. Ankietowani zauważyli także konieczność zorganizowania punktu 
obsługi dla przedsiębiorców działających na terenie gminy. Tę sugestię wyraziła aż 1/3 
osób udzielających odpowiedzi.

W zależności od zasobów ludzkich, kapitałowych i naturalnych oraz potrzeb gospo-
darczych w  poszczególnych gminach rozwijają się przedsiębiorstwa reprezentujące 
różne branże. Ankietowani z gminy Sędziszów Małopolski wyrazili własne opinie na 
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temat potrzeb i szans rozwoju firm w zakresie sześciu branż. Udział wypowiadających 
się na ten temat zaprezentowano na rycinie 4.

Z zaprezentowanych danych wynika, że największy udział wypowiadających się (63%) 
uważał przetwórstwo przemysłowe za priorytetową branżę mającą największą szansę na 
rozwój w badanej gminie. Ponad połowa ankietowanych była zdania, że branża meblar-
ska ma dużą szansę rozwoju. Opinie te wynikały m.in. z tego, że w mieście Sędziszów 
Małopolski od lat występują tradycje w produkcji mebli, gdyż na terenie miasta funk-
cjonuje zakład tej branży. Jego właścicielem w warunkach wolnego rynku stał się Paged, 
a przed rokiem 1990 należał on do Rzeszowskich Fabryk Mebli. Na podkreślenie zasłu-
guje to, że wyroby meblarskie pochodzące z tej fabryki od samego początku, ze względu 
na ich wysoką jakość, cieszyły się dużym zainteresowaniem i popytem wśród klientów. 
Jako branżę zasługującą także na rozwój w  analizowanej gminie 40% ankietowanych 
uznało budownictwo. W opinii 1/3 osób wypowiadających się to przetwórstwo rolno-
-spożywcze zasługuje i ma szanse rozwoju na omawianym terenie. Na rozwój branży 
handlowej wskazało 30% ankietowanych, a 3 pkt. proc. mniej na branżę transportową.

Istotnym zagadnieniem w przeprowadzonym badaniu było także określenie czyn-
ników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na terenie gminy. Wypowiadający 
się na ten temat mieszkańcy wymienili cztery zasadnicze, ich zdaniem, determinanty 
stymulujące rozwój firm w ich środowisku lokalnym. Rodzaj czynników sprzyjających 
prowadzeniu działalności gospodarczej i  udział wypowiadających się na ten temat 
przedstawiono na rycinie 5.

Ryc. 4. Struktura wypowiedzi na temat branż mających największe znaczenie rozwoju w ba-
danej gminie (w %)

Fig. 4. Structure of statements about the most important branches of the municipality 
(in%)

* Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź
* Respondents could indicate more than 1 item

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (n=279)
Source: Autor’s study based on the questionnaire survey (n=279)
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Ryc. 5. Odsetek wypowiedzi dotyczących czynników zachęcających przedsiębiorców do pro-
wadzenia działalności gospodarczej w badanej gminie (w %)

Fig. 5. Percentage of statements about factors that encourage entrepreneurs to run a busi-
ness in the municipality (in%)

* Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź
* Respondents could indicate more than 1 item

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (n = 279)
Source: Autor’s study based on the questionnaire survey (n = 279)

Najwięcej, bo aż 70% ankietowanych wskazało dostępność wykwalifikowanych 
pracowników za czynnik, który sprawia, że jest to główny bodziec stymulujący rozwój 
przedsiębiorczości w badanej gminie. Za bardzo ważną determinantę zachęcającą do 
rozwoju nowych firm 53% wypowiadających się uznało dostępność terenów inwesty-
cyjnych. Jedna trzecia ankietowanych była zdania, że korzystna wysokość lokalnych 
opłat i podatków w znacznym stopniu może przyczynić się do podejmowania samo-
dzielnej działalności gospodarczej. Wśród wypowiadających się najniższy udział 
stanowili ci, którzy uważali stan infrastruktury za czynnik wpływający na decyzje 
związane z rozwojem przedsiębiorczości w mieście i gminie Sędziszów Małopolski.

Podsumowanie

Przedsiębiorczość stanowi jeden z najważniejszych elementów wzrostu gospodarczego 
w  skali lokalnej. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie aktywne działanie władz 
gminy, ich starania o ciągłą poprawę warunków do podejmowania działań przedsię-
biorczych, dzięki którym gmina staje się konkurencyjna na tle innych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych statystycznych pozyskanych 
z Urzędu Gminy Sędziszów Małopolski można uznać, iż przedsiębiorczość w badanej 
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gminie ma korzystne warunki rozwoju. Wynika to z tego, iż liczba podmiotów nowo 
zarejestrowanych w REGON przewyższa liczbę podmiotów z niego wyrejestrowanych, 
zatem lokalne warunki zachęcają przedsiębiorców do zakładania nowych przedsię-
biorstw. Dowodem na to może być również wzrost liczby przedsiębiorstw o około 8% 
w  latach od 2011 do 2015. Zauważalne jest też, iż w  Gminie Sędziszów Małopolski 
dominującym sektorem jest sektor prywatny, którego udział na lokalnym rynku wynosi 
około 98%. Dominują podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Również wyniki przeprowadzonego pomiaru pierwotnego wskazują, że zdecy-
dowana większość ankietowanych (80%) była zdania, iż lokalne warunki sprzyjają 
rozwojowi przedsiębiorczości. Ponad połowa wypowiadających się pozytywnie oceniła 
działania samorządu gminy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości w  środowisku 
lokalnym.

Za priorytetowe działania jakie samorząd badanej gminy powinien podjąć w celu 
stymulowania rozwoju nowych firm, ankietowani uważali zwłaszcza kompleksowe 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych, wzbogacenie infrastruktury społecznej poprzez 
budowę nowych żłobków, przedszkoli i świetlic, zwrócenie uwagi na upowszechnienie 
w większym zakresie akcji związanych z promocją lokalnych firm oraz ich produktów 
i usług. Wypowiadający zwrócili uwagę również na konieczność uruchomienia punktu 
obsługi przedsiębiorców ułatwiającego założenie i  prowadzenie działalności gospo-
darczej.

Badani mieszkańcy gminy największą szansę rozwoju przedsiębiorczości upatry-
wali w  zakresie branż związanych z  przetwórstwem przemysłowym, meblarstwem, 
budownictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym, handlem oraz transportem. 

Wśród czynników stymulujących rozwój przedsiębiorczości na badanym obszarze 
zwrócono uwagę w największym stopniu na dostępność wykwalifikowanych pracow-
ników oraz dobrą lokalizację terenów inwestycyjnych. Ważnymi okazały się także 
korzystny poziom podatków i opłat oraz dobry stan infrastruktury.
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Przyszłość rolnictwa na terenach zurbanizowanych

The future of agriculture in urbanized areas

Józef Stanisław Zegar*
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
– Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. Globalizacja nadała nowy impet rozwojowi cywilizacyjnemu, w tym proce-
som urbanizacji i kształtowania się światowego systemu żywnościowego. W tym pierw-
szym znaczenia nabierają mega-miasta i obszary metropolitalne, natomiast w tym dru-
gim korporacje rolno-żywnościowe i wielkie sieci handlowe. Procesy te przyczyniają się do 
wypierania rolnictwa z terenów zurbanizowanych. Badania empiryczne odnoszące się do 
Polski potwierdzają to zjawisko. Pojawia się zatem pytanie o szanse przetrwania rolnictwa 
na takich terenach oraz korzyści społeczne z tego tytułu.

Korzystając z doświadczeń światowych oraz analizy nowych wyzwań i uwarunkowań 
rozwojowych, podjęto w artykule próbę wykazania, iż pojawia się szansa zachowania rol-
nictwa na terenach zurbanizowanych, co jest wskazane, gdyż rolnictwo stanowi bardzo 
cenny element ich zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: urbanizacja, system rolniczo-żywnościowy, rolnictwo na terenach zur-
banizowanych

Abstract. Globalization has given a new impetus to the development of civilization, in-
cluding the processes of urbanization and the development of the global food system. In 
this first process, mega-cities and metropolitan areas gaining in importance, while in the 
latter, agri-food corporations and large Multiple Retailers. These processes contribute to 
the displacement of agriculture from urbanized areas. Empirical studies in Poland con-
firm this phenomenon. 

The question arises about chances of survival of agriculture in such areas and the 
social benefits of this.

Taking into account world experiences and analyzing new challenges and develop-
ment conditions, the article attempts to show that agriculture in urbanized areas is not 
in a lost position. There is increasing evidence that there is a chance of preserving agri-
culture in such areas, which is desirable since agriculture is essential to the sustainable 
development of urban areas. 

Keywords: urbanization, agri-food system, urban agriculture 
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Wstęp

Przez tysiąclecia urbanizacja – rozumiana jako rozwój liczebny miast i zmiana struk-
tury społecznej na korzyść miast – podobnie jak cały rozwój cywilizacyjny przebiegała 
powoli. Dopiero w ostatnich kilku wiekach wraz z rozwojem przemysłu, któremu towa-
rzyszył wykładniczy wzrost demograficzny, nastąpiło także znaczące przyspieszenie 
rozwoju miast. Na początku XX w. w miastach mieszkało zaledwie 3% ludności świata, 
a w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia (2008 r.) liczba ludności miast przekroczyła 
liczbę ludności wsi. Według prognoz w 2050 r. w miastach będzie mieszkało 2/3 spośród 
ponad 9 mld osób (IIASA, 2016). 

Specyfikę współczesnej urbanizacji stanowi szczególnie szybki rozwój mega-miast 
i  aglomeracji miejskich oraz „wylewanie się” miast na tereny podmiejskie, a  także 
urbanizacja wielu miejscowości wiejskich, zwłaszcza wzdłuż szlaków komunikacyj-
nych i  na terenach o  wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych i  rekreacyj-
nych. Szybko przybywa miast co najmniej jednomilionowych: 1900 r.– 16, 2000 r. – 
299, 2010 r. – 450, 2025 r. – 554 (Barbier, 2011, s. 570), jak też mega-miast o liczbie 
mieszkańców przekraczających 10 mln (w 2025 r. będzie ich 40)1. Takie mega-miasta 
rodzą ogromne problemy wcześniej nieznane. Chodzi o  koszty infrastruktury, trud-
ności komunikacyjne i transportowe, zaopatrzenie w wodę, zagrożenia środowiskowe 
i społeczne (Kowalewski, 2005). Szczególne zagrożenie tworzą slumsy, w których obec-
nie zamieszkuje ponad 1 mld ludzi, a według Agencji UN-Habitat liczba ta podwoi się 
w ciągu następnych 20–25 lat. Dotyczy to zwłaszcza mega-miast i wiele wskazuje na 
to, iż nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji (Zacher, 2016).

Rozwój miast, zwłaszcza pojawienie się mega-miast i wielkich metropolii, wniosło 
na wokandę problem wyżywienia. W warunkach mało zaawansowanego procesu urba-
nizacji żywność zapewniało rolnictwo przede wszystkim okolicznych wsi, a w niektó-
rych przypadkach także rolnictwo miejskie. To zaczęło się zmieniać wraz z rozrostem 
miast, gdyż oczywiście im większe miasto, tym potrzeba większej ilości produktów 
żywnościowych2, które trzeba sprowadzać z  coraz dalszych terenów, co zwiększa 
koszty zaopatrzenia w żywność. 

Sprostanie rosnącemu popytowi na żywność przyczyniło się do tworzenia i rozwi-
jania najpierw krajowego, a następnie globalnego systemu rolniczo-żywnościowego. 
Ten ostatni bazuje na rynku globalnym, a jego głównymi aktorami są wielkie korpo-
racje przemysłowe i sieci handlowe. Pojawienie się globalnego systemu uważane jest 
za doniosłe osiągnięcie, ponieważ oferuje on konsumentom obfitość różnorodnych 
produktów żywnościowych przez cały rok. Produkt żywnościowy z  każdego zakątka 
świata może trafić do każdego innego zakątka czy inaczej – od każdego producenta 
do każdego konsumenta. Różnorodność ta jest jednak pozorna; określa się ją jako 
„komercyjną pseudo-różnorodność”, ponieważ żywność pochodzi od malejącej liczby 

1 Wkrótce, bo już w  2030 r. pojawią się prawdziwe kolosy: Dżakarta – 37 mln mieszkańców, 
Tokio-Jokohama – 36 mln, Manila – 36 mln, Mumbai – 30 mln, Delhi – 30 mln, Nowy Jork – 20 
mln (Cribb, 2010, s. 58).

2 Ustalono, że wyżywienie 10-milionowego miasta wymaga co najmniej 6000 t żywności dzien-
nie (Leeuwen van, Nijkamp, de Noroha Vaz, 2010, s. 23).
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upraw roślinnych i zwierząt – podstawowego surowca w produkcji żywności – z tymi 
samymi standaryzowanymi dodatkami oraz środkami barwiącymi i zapachowymi (30 
roślin dostarcza 95% kalorii i protein) (Weis, 2007).

Pomimo obfitej i  względnie taniej podaży produktów żywnościowych, globalny 
system rolniczo-żywnościowy jest coraz bardziej kontestowany. Przede wszystkim 
dlatego że nie spełnia kryteriów ekologicznych zrównoważenia, ponieważ bazuje na 
wyczerpywalnych zasobach i wywiera nadmierną presję na środowisko przyrodnicze. 
Podstawą tego systemu jest bowiem rolnictwo industrialne z  wszystkimi jego skut-
kami dla środowiska (Zegar, 2012). Wzrasta krytyka jakości żywności wytwarzanej 
przez rolnictwo industrialne i  „wzbogacanej” przez przemysł spożywczy. Za niską 
jakość żywności obwinia się przede wszystkim korporacje, które w dążeniu do maksy-
malizacji zysków kładą na ołtarzu chciwości wartości odżywcze − pomijając skutki 
zdrowotne, a więc i ekonomiczne żywności o niskiej jakości. Korporacje zaintereso-
wane są zyskami, a nie zdrową dietą czy dobrostanem społeczności lokalnej3. Ma to 
wszechstronne skutki w sferze środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Po pierwsze, 
korporacje w  poszukiwaniu taniego surowca rolniczego stymulują alokację produk-
cji rolniczej w regionach o najbardziej sprzyjających warunkach przyrodniczych oraz 
ekonomicznych. Intensyfikacja produkcji w takich regionach nierzadko prowadzi do 
degradacji środowiska, a także paradoksalnie często do zwiększenia ubóstwa społecz-
ności lokalnych. Po drugie, w  ramach integracji pionowej – łańcuchów żywnościo-
wych – korporacje wymuszają industrialne metody produkcji rolnej z  ich ujemnymi 
skutkami dla środowiska przyrodniczego i  społecznego. Po trzecie, korporacje dążą 
do maksymalizacji wartości dodanej w przemyśle spożywczym, co w praktyce oznacza 
szpikowanie żywności różnymi dodatkami, przyspieszaczami, polepszaczami i wypeł-
niaczami (symbol: parówki bezmięsne). Po czwarte, korporacje nakręcają zjawisko 
konsumeryzmu, wydając ogromne kwoty na reklamę i  promocję swoich produktów 
spożywczych, aby maksymalizować swoje zyski. Można postawić tezę, że im gorszy 
jakościowo produkt, tym większa reklama.

Industrialny system żywnościowy stworzył wprawdzie możliwość zwycięstwa 
w likwidacji plagi głodu i niedożywienia – także w skali globalnej – pomimo ogrom-
nego wzrostu liczby ludności, ale stworzył też jeszcze większe zagrożenia dla zdrowia 
ludzi (otyłość, wiele chorób, pandemie)4, nie wspominając o wyparciu wielu smakowi-
tości oraz skutkach środowiskowych, społecznych i kulturowych, co sprawia, że trzeba 
poświęcić następne dziesięciolecia na „walkę z kosztami tego zwycięstwa” (Roberts, 
2008, s. 28). Jakość żywności i rozczarowanie korporacyjnym systemem industrialnego 
rolnictwa i żywności (Friedland, Ranson, Wolf, 2010) stanowią ważną przesłankę dla 
poszukiwania alternatywnych rozwiązań w skali lokalnej z promocją zdrowego odży-
wiania, żywności organicznej, produktów regionalnych i tradycyjnych. 

3 Trafnie zauważył potomek polskich emigrantów, iż w  dobie globalizacji (korporacyjnej) 
i  finansjalizacji o  większości tego, co może być produkowane i  konsumowane w  globalnej 
gospodarce, decyduje się w gabinetach korporacji w Londynie, Nowym Jorku, Tokio i innych 
centrach finansowych świata (Lyson, 2006, s. 292).

4 Ocenia się, że żywność jest przyczyną chorób odżywnościowych dotykających około 30% 
ludności w krajach wysoko rozwiniętych i  jeszcze więcej w krajach rozwijających się (WHO, 
2012).
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Urbanizacja zaczęła wywierać ogromny wpływ na rolnictwo. Przede wszystkim 
przez popyt na produkty rolnicze, głównie żywnościowe i surowce dla przemysłu, popyt 
na siłę roboczą (migracja stała i sezonowa), podaż przemysłowych środków do produk-
cji rolnej i  towarów konsumpcyjnych, a  także zapotrzebowanie na tereny przezna-
czone pod budownictwo i infrastrukturę, a z czasem zapotrzebowanie na wodę, tereny 
do składowania odpadów oraz do rekreacji. W ten sposób rozwój miast i przemysłu 
zainicjował proces industrializacji rolnictwa, który oznacza transformację rolnictwa 
– przestawianie metod produkcji właściwych rolnictwu chłopskiemu (naturalnych) 
na metody przemysłowe, co wyraża powiedzenie „od chłopa do farmera” (Tomczak, 
2004). Dotychczasowe relacje urbanizacji i rolnictwa wskazują na wypieranie rolnic-
twa nie tylko z miast, lecz także z innych terenów zurbanizowanych. Przyczyny tego 
tkwią w kulturze, w szczególności w nastawieniu społecznym, lecz przede wszystkim 
w relacjach ekonomicznych – konkurencji o ziemię, w której jak dotąd rolnictwo znaj-
dowało się na pozycji przegranej. Pojawiają się jednak symptomy zmiany tych relacji 
na skutek kilku istotnych okoliczności. Chodzi przede wszystkim o zakwestionowanie 
żywności industrialnej ze względu na nowe pojmowanie bezpieczeństwa żywnościo-
wego (jakość żywności, presja na środowisko naturalne, ubóstwo i  inkluzja), warto-
ściowanie środowiska przyrodniczego w miastach oraz funkcje ekologiczne i społeczne 
rolnictwa. To zmienia optykę postrzegania rolnictwa nie tylko jako producenta dóbr 
żywnościowych, lecz także dostarczyciela wielu usług ekologicznych i  społecznych. 
Nowy popyt (potrzeby) ludności miejskiej na dobra i  usługi ekologiczne, z  których 
część jest tworzona przez wielofunkcyjne rolnictwo, wymagają działań politycznych5. 
W  szczególności na terenach zurbanizowanych potrzebna jest polityka wspierająca 
rolnictwo wielofunkcyjne oraz lokalne systemy żywnościowe. Rzecz w tym, aby wyzy-
skać możliwy efekt synergii.

W sytuacji przestawiania zwrotnic rozwoju cywilizacyjnego na tory zrównoważone, 
rolnictwo (także wieś) otrzymuje nową szansę. Skorzystanie z niej nie dokona się samo-
istnie poprzez mechanizm rynku, lecz wymaga – podobnie jak w  przypadku samego 
rozwoju zrównoważonego – zaprzęgnięcia instytucji politycznych do tego dzieła. Główny 
cel artykułu stanowi określenie szansy rozwoju rolnictwa na terenach zurbanizowanych 
w  Polsce, bazujące na megatrendach światowych, krytycznej analizie uwarunkowań 
rozwojowych i analizie empirycznej stanu rolnictwa w różnych typach gmin. 

Przyjęto następującą strukturę wywodu: najpierw przedstawiono sposób podejścia 
do tematu, następnie różne oblicza urbanizacji i  ich wpływ na rolnictwo, a dalej na 
podstawie analizy empirycznej zaprezentowano zróżnicowanie rolnictwa w zależno-
ści od typu miejscowości (gminy), po czym sformułowano kilka uwag na temat szans 
rolnictwa w przyszłości. Artykuł zamyka krótkie podsumowanie i wykaz przywoływa-
nych pozycji literaturowych. 

5 Dowodzi tego m.in. Zasada: „preservation and multifunctional development of agriculture in 
the peri-urban area requires a broad range of policy and planning measures” (Zasada, 2011, 
s. 646). Podobny wniosek sformułował Sroka: „Ze względu na zrównoważony, trwały rozwój 
aglomeracji miejskich konieczne jest zagwarantowanie w  planach zagospodarowania prze-
strzeni szczególnego miejsca dla gospodarstw rolniczych oraz użytkowanych przez nie tere-
nów rolniczych” (Sroka, 2013, s. 322).
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Materiał i metodyka badań

Literatura krajowa i  zagraniczna dotycząca związków urbanizacji i  rolnictwa wska-
zuje na wypieranie rolnictwa z  terenów zurbanizowanych oraz zmianę struktur 
rolnych w zależności od odległości od ośrodka miejskiego. W Polsce zaawansowana 
urbanizacja dotyczy nie tylko miast i suburbiów, lecz także wielu miejscowości wiej-
skich usytuowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz o  wysokich walorach 
rekreacyjno-krajobrazowych. Dowodzą tego liczne prace geografów, ekonomistów 
i socjologów zajmujących się obszarami wiejskimi6. Mniej rozpoznane jest natomiast 
rolnictwo na obszarach zurbanizowanych zarówno w  mieście, jak i  poza miastem. 
Niemniej pewne badania w tym zakresie podjęto już w latach 60. XX w.7 W ostatnich 
latach temat ten stał się przedmiotem znacznego zainteresowania i analiz empirycz-
nych, na co wskazują publikacje m.in. (Sroka, 2013, 2014; Musiał, Płonka, Wojewodzic, 
2015; Zegar i Chmielewska, 2015). Sroka na bazie danych GUS (PSR z 2010 r.) ustalił 
znaczenie rolnictwa na terenie miast (gmin miejskich) (Sroka, 2013) oraz w miastach 
wojewódzkich i ich suburbiach, potwierdzając tezę o odwróconych kręgach Thünena 
(Sroka, 2014). Potwierdził także tezę, iż w  suburbiach rolnictwo przegrywa konku-
rencję o ziemię z innymi sektorami, która wynika z silnej motywacji sprzedaży ziemi 
rolnej (ceny) oraz spekulacji ziemią, a także postfordowskiej transformacji społeczno-
ści miejskich, co zwiększa popyt na dobra środowiskowe i rekreacyjne. Potwierdzenie 
to znajduje wyraz także w pracy Zegara i Chmielewskiej (2015), która dotyczy wpływu 
aglomeracji warszawskiej na rolnictwo. 

W celu pogłębienia wiedzy o  rolnictwie na terenach zurbanizowanych wykorzy-
stano wyniki analizy gospodarstw rolnych (dane PSR z  2010 r.) w  układzie typów 
gmin (wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie) w skali kraju oraz dwóch regionów (woje-
wództw) o znacznym natężeniu urbanizacji i drobnym rolnictwie: Małopolski i Śląska. 
Analizą objęto wszystkie rodzinne (indywidualne) gospodarstwa rolne, tj. z działal-
nością i  bez działalności rolniczej, biorąc pod uwagę także gospodarstwa (działki) 
rolne o powierzchni do 1 ha UR. Badanie gospodarstw w takim układzie ma znaczenie 
zwłaszcza w  regionach rozdrobnionego rolnictwa. Lwia część gospodarstw rolnych 
na działkach do 1 ha UR nie ma wprawdzie dużego znaczenia komercyjnego, lecz ma 
znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego, krajobrazu, środowiska przyrodni-
czego, aktywności fizycznej. Niestety, obserwacja statystyczna tej grupy gospodarstw 
rolnych w dalszych latach nie jest możliwa, ponieważ GUS zrezygnował z ujmowania 
w swoich badaniach gospodarstw bez działalności rolniczej oraz – poza małą frakcją 
– gospodarstw do 1 ha UR. Z  tego względu prezentowany dalej stan rzeczy zamyka 
pewien etap obserwacji statystycznej. 

Analizie krytycznej poddano tendencje w  zakresie czynników wpływających na 
rozwój rolnictwa – tworzących ograniczenia i stwarzających szansę. Wśród tych pierw-

6 Obszernie dokumentuje to praca Stanny (2013).
7 Chodzi o badania ankietowe nad wpływem ośrodków przemysłowych na rolnictwo w otaczają-

cych wsiach na przykładzie Puław i Płocka. Wyniki tych badań zostały upowszechnione przez 
liczne publikacje, zwłaszcza Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, w tym w czte-
rech obszernych tomach (Gałaj, Hunek, Zegar, 1970).
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szych uwzględniono obiektywne tendencje ekonomiczne, demograficzne i społeczne, 
a  wśród tych drugich rosnące zapotrzebowanie na dobra i  usługi tworzone przez 
rolnictwo oraz rosnące zainteresowanie żywnością organiczną.

Mechanizmy rynkowe, pomijając efekty zewnętrzne, nie zapewniają zbieżności 
optimum mikro- i  optimum makroekonomicznego (społecznego). W  związku z  tym 
wskazano na celowość wykorzystywania instrumentów politycznych, w szczególności 
administracyjnych, ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych.

Urbanizacja a rolnictwo 

Wraz z  uprzemysłowieniem dokonywało się eliminowanie rolnictwa z  miast, co 
w  pewnym okresie miało nawet uzasadnienie w  zwartej zabudowie miast (miasta 
w  murach) oraz dużym zanieczyszczeniu środowiska miejskiego. Z  czasem doszły 
jeszcze obiekcje kulturowe – deprecjacja rolnictwa i społeczności chłopskiej. W sumie 
dominował pogląd o  zasadności przesuwania funkcji rolniczo-żywnościowej z  miast 
na tereny pozamiejskie. Mimo antyrolniczego nastawienia i  eliminowania rolnic-
twa z miast, nadal rolnictwo miejskie jest ważne zarówno w Polsce, jak i w świecie8. 
Coraz bardziej znaczenie rolnictwa miejskiego jest postrzegane nie tylko w kontekście 
bezpieczeństwa żywnościowego (FAO, 2010), lecz także wielu innych funkcji: społecz-
nych, kulturowych, ekologicznych, krajobrazowych, estetycznych (Knight i Riggs, 2010), 
w tym poprawy klimatu, produkcji tlenu, bioróżnorodności, więzi sąsiedzkich, aktyw-
ności fizycznej, wykorzystania ciepła odpadowego z elektrociepłowni itd. Oczywiście 
rolnictwo miejskie (w miastach i suburbiach) ma większe znaczenie w krajach biednych, 
ale i  w  krajach rozwiniętych odradza się po czasach wypierania (zabraniano chowu 
zwierząt gospodarskich, a nawet upraw warzyw i owoców ze względu m.in. na skażenie 
środowiska) (Zezza i Tasciotti, 2010). Rolnictwo miejskie występuje w różnych formach: 
polowe w  ogrodach działkowych i  komunalnych, na dachach, balkonach, ścianach, 
pojemnikach itp. (Specht i in., 2014). W Polsce rozwinął się system ogrodów działko-
wych, których liczba oscyluje wokół 1 mln, a z nimi związanych jest około 3,5 mln osób. 
Zalety ogrodów to m.in. większa dostępność świeżych owoców i warzyw, unikanie strat 
w transporcie, przeciwdziałanie ubóstwu, rekreacja, mitygacja klimatu.

Przejawami nowego podejścia do rolnictwa w miastach są różne ruchy społeczne, 
które pojawiły się w  odpowiedzi na żywność korporacyjną, anonimową, wątpliwej 
jakości. Jednym z nich jest tzw. rolnictwo obywatelskie (ang. civic agriculture), które 
gromadzi ludzi w  celu wytwarzania – na ogół w  sposób ekologiczny – i  dystrybucji 
żywności. Takie rolnictwo wspiera miejscową produkcję i  konsumpcję żywności, 
lokalne targowiska i inne punkty sprzedaży oraz umacnia więzi społeczne. Ruch ten 
pojawił się w USA, a obecnie rozprzestrzenia się w innych krajach wysoko rozwiniętych 
– także w Polsce. Również władze wielu miast zaczynają wspierać rolnictwo miejskie 
(np. Toronto, Berlin, Kopenhaga, Nowy Jork, Los Angeles), tworząc specjalne agendy 
(rady żywnościowe).

8 Według szacunków w  skali świata rolnictwo miejskie angażuje około 800 mln ludzi oraz 
wytwarza 15–20% światowej żywności (Pearson, Pearson, Pearson, 2010).
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Rolnictwo miejskie w  krajach rozwiniętych jest promowane głównie ze wzglę-
dów społecznych i  zdrowego odżywiania się oraz dbałości o  środowisko, natomiast 
w  krajach rozwijających się ze względu na wkład w  bezpieczeństwo żywnościowe 
i ograniczanie zjawiska ubóstwa, głodu i niedożywienia (Badami i Ramankutly, 2005). 
Oczywiście rolnictwo miejskie ze względu na swój mały potencjał produkcyjny nie jest 
wystarczające dla zaspokojenia popytu na żywność.

Można zatem skonstatować, iż współcześnie pogląd o  zasadności eliminowania 
rolnictwa z miast został zakwestionowany ze względów ekologicznych, społecznych 
i ekonomicznych – przez koncepcję zrównoważonego rozwoju. 

Odmiennie układają się relacje urbanizacji i rolnictwa w suburbiach – na obsza-
rach wiejskich wokół metropolii. Z jednej strony miasta się wylewają na okoliczne 
miejscowości i wchłaniają je. Z drugiej strony sprzyjają wielofunkcyjności, z korzy-
ścią ekonomiczną dla miejscowości wiejskich. Z  trzeciej strony mogą powodować 
wysysanie zasobów pracy, jak też umniejszać wiejskie zasoby i walory przyrodnicze. 
Wylewanie się miast oznacza także obejmowanie gospodarstw rolnych, które mają 
do wyboru kontynuowanie działalności rolniczej lub jej zaprzestanie. To drugie 
wiąże się nie tyle z  nowymi sposobnościami pracy (zatrudnienia), co z  cenami 
ziemi. Jeżeli nie ma trwałych planów zagospodarowania przestrzennego (planów 
miejscowych), a tak na ogół jest, to rolnictwo stoi na straconej pozycji i to nieza-
leżnie od jakości ziemi. Paradoksalnie pod zabudowę są zabierane najlepsze gleby 
(Cribb, 2010); potwierdza to także przykład aglomeracji warszawskiej9, podobne 
zjawisko można jednak zaobserwować w przypadku Krakowa i to nie tylko z okresu 
budowy Nowej Huty. 

Podobne jak w  suburbiach relacje rolnictwa i  urbanizacji występują w  innych 
miejscowościach wiejskich, w  których zachodzi urbanizacja. Generalnie urbanizacja 
prowadzi do pogłębienia zróżnicowania rolnictwa w zależności od relacji z miastem, 
w tym także odległości fizycznej.

Zmiany dotyczą także struktur rolnych, co znajduje wyraz w  odwróceniu tzw. 
pierścieni (stref) von Thünena. W przeszłości układ tych pierścieni był następujący: 
miasto – strefa produkcji ogrodniczej i  mlecznej – strefa produkcji podstawowych 
produktów rolnych – strefa ekstensywnej produkcji i wypasu zwierząt. Występowanie 
takich pierścieni w krajach rozwiniętych zakwestionował Robert Sinclair (1967), który 
ustalił, iż użytkowanie ziemi wokół miast jest określane przez potrzeby urbanizacji 
i miast, a nie rolnictwo, i sformułował koncepcję odwróconych kręgów: miasto – strefa 
ekstensywnej produkcji rolniczej i nasilonego odłogowania ziemi – strefa produkcji 
podstawowych produktów rolnych – strefa intensywnej produkcji rolniczej. Włączanie 
do ekonomiki rolnictwa efektów zewnętrznych może skutkować kolejną zmianą tych 
kręgów. Nic nie jest ustalone na zawsze.

9 Warszawa i aglomeracja warszawska stanowią przykład nieracjonalnego podejścia do rolnic-
twa i  wyżywienia mieszkańców oraz nieracjonalnego zagospodarowania przestrzennego: 
najwyższa dynamika urbanizacji była w gminach podwarszawskich w promieniu około 25 km 
od centrum stolicy oraz położonych wzdłuż korytarza kolejowego i  drogowego Warszawa–
Łódź–Śląsk. Ziemia rolnicza przegrywa z zastosowaniami nierolniczymi, ma miejsce rozpro-
szenie zabudowy, urbanizacja dokonuje się kosztem zasobów i walorów środowiska o wysokiej 
wartości, w tym gruntów rolnych o wysokiej waloryzacji (Zegar i Chmielewska, 2015).
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Zróżnicowanie rolnictwa według typu gmin

W Polsce, według danych PSR z  2010 r. i  biorąc pod uwagę rolnictwo całkowite, 
gospodarstwa kodeksowe10 w  gminach wiejskich posiadały 9409 tys. ha UR (60,6%), 
w gminach miejsko-wiejskich 4713 tys. ha (30,4%) i w gminach miejskich 1389 tys. ha 
(9,0%). Działalności rolniczej nie prowadziło 17% gospodarstw kodeksowych, w tym 
w gminach wiejskich 12,9%, miejsko-wiejskich 16,3% i miejskich 35,1%. Gospodarstwa 
bez działalności rolniczej posiadały 477 tys. ha UR – odpowiednio w gminach wiej-
skich 134 tys. ha, miejsko-wiejskich 109 tys. ha i miejskich 234 tys. ha. Stanowiło to 
następujący odsetek ogółu użytków rolnych: gminy wiejskie 1,4%, gminy miejsko-
-wiejskie 2,3% i gminy miejskie 16,8%. Na gospodarstwa gmin wiejskich przypadało 
61,9% standardowej produkcji i  63,5% standardowej nadwyżki bezpośredniej a  na 
gospodarstwa gmin miejsko-wiejskich odpowiednio 30,7 i 30,4% oraz gmin miejskich 
7,4 i 6,1%. W przypadku pogłowia zwierząt inwentarskich (SD) na gminy wiejskie przy-
padało 66,7% pogłowia, na gminy miejsko-wiejskie 28,7% a na gminy miejskie 4,6%. 
Z tych liczb niedwuznacznie wynika, iż im większe natężenie urbanizacji, tym bardziej 
rolnictwo w odwrocie. 

W dalszej analizie ograniczono się tylko do gospodarstw indywidualnych, na które 
przypadało 99,8% ogólnej liczby gospodarstw i 88,1% użytków rolnych, w tym 59% UR 
w gospodarstwach bez działalności rolniczej (281,4 tys. ha). 

W gminach bardziej zurbanizowanych (miejskich i  miejsko-wiejskich) częstotli-
wość występowania gospodarstw indywidualnych zarzucających działalność rolniczą 
jest wyraźnie większa niż w gminach wiejskich, przy czym w regionach rozdrobnio-
nego rolnictwa (woj. małopolskie i śląskie) jest większa niż średnio w kraju (tab. 1). 
Zjawisko zarzucania produkcji w większym stopniu dotyczy gospodarstw do 1 ha oraz 
gmin miejskich. Jednak także znaczący odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 
1 ha UR nie prowadzi działalności rolniczej, zwłaszcza na Śląsku. 

W gospodarstwach bez działalności rolniczej znajduje się w skali kraju niewielki 
odsetek UR (2,1%), lecz w  Małopolsce jest to 5,8%, a  na Śląsku 8,3%. Oczywiście 
największy odsetek takich użytków rolnych dotyczy gospodarstw położonych na tere-
nie gmin miejskich: w kraju 7,7%, w Małopolsce 11,2% i na Śląsku 16,1%.

Uwzględnienie gospodarstw do 1 ha z działalnością rolniczą ma znaczenie przede 
wszystkim w sferze społecznej i środowiskowej, ale ma też pewne znaczenie produk-
cyjno-ekonomiczne. W regionach rozdrobnionego rolnictwa odsetek tych drobnych11 
gospodarstw jest większy niż przeciętnie w kraju (tab. 2), czego zresztą należało się 
spodziewać.

10 Pod pojęciem gospodarstw kodeksowych rozumiem gospodarstwa rolne według definicji 
kodeksu cywilnego: „Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, 
budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić 
zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego” (Ustawa, 1964).

11 To pewne uproszczenie, ponieważ wśród tych gospodarstw znajdują się gospodarstwa 
o  całkiem pokaźnej produkcji (np. fermy zwierzęce i  niektóre gospodarstwa z  intensywną 
produkcją warzywniczą).
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Tabela 1. Odsetek gospodarstw indywidualnych z działalnością rolniczą w ogólnej liczbie 
gospodarstw kodeksowych według typu gmin

Table 1. Percentage of private farms with agricultural activity in the total number of agri-
cultural holdings by type of gminas

Gminy
Gminas

Polska Małopolskie Śląskie

Ogółem
Total < 1 ha > 1 ha Ogółem

Total < 1 ha > 1 ha Ogółem
Total < 1 ha > 1 ha

Wiejskie
Rural 87,1 61,6 96,2 80,5 58,9 93,0 68,8 53,0 83,2

Miejsko- 
-wiejskie
Urban-rural 

83,7 58,7 95,1 82,7 48,6 93,0 75,1 52,1 83,4

Miejskie
Urban 64,9 41,6 86,6 63,5 46,5 88,4 33,1 8,4 72,2

Razem 
Total 83,0 56,3 94,9 79,3 55,4 92,7 57,7 34,6 80,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010.
Source: Author’s study based on PSR 2010 data.

Tabela 2. Struktura gospodarstw indywidualnych z  działalnością rolniczą wg typu gmin 
(ogółem = 100)

Table 2. Structure of private farms with agricultural activities by type of gminas (total = 
100)

Gminy
Gminas 

Polska Małopolskie Śląskie

Ogółem
Total < 1 ha > 1 ha Ogółem

Total < 1 ha > 1 ha Ogółem
Total < 1 ha > 1 ha

Wiejskie
Rural 100,0 18,6 81,4 100,0 26,9 73,1 100,0 36,9 63,1

Miejsko- 
-wiejskie
Urban-rural

100,0 21,8 78,2 100,0 13,6 86,4 100,0 18,3 81,7

Miejskie
Urban 100,0 31,0 69,0 100,0 43,7 56,3 100,0 15,5 84,5

Razem 
Total  100,0 20,8 79,2 100,0 25,0 75,0 100,0 29,6 70,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010.
Source: Author’s study based on PSR 2010 data.
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Struktura obszarowa gospodarstw z  działalnością rolniczą w  regionach rozdrob-
nionego rolnictwa cechuje się znacząco większą przewagą gospodarstw bardzo małych 
i  małych pod względem areału UR. W  Polsce powierzchnia UR nie przekracza 5 ha 
w 64% gospodarstw, w Małopolsce dotyczy to 84,6% gospodarstw, a na Śląsku 83,7% 
gospodarstw.

Użytki rolne w gospodarstwach indywidualnych z działalnością rolniczą koncen-
trują się w gminach wiejskich (ryc. 1). Jest to „oczywista oczywistość”. Zwraca jednak 
uwagę województwo śląskie, w  którym odsetek użytków rolnych w  gospodarstwach 
na terenie gmin miejskich wynosi aż 18,8% ogółu użytków rolnych w gospodarstwach 
z działalnością rolniczą; w Małopolsce jest to tylko 5,3%, a w całym kraju 7,5%. 

Ryc. 1. Struktura użytków rolnych według typu gminy (%, ogółem użytki rolne = 100)
Fig. 1. Structure of agricultural land by type of gmina (%, total agricultural land = 100)

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010.
Source: Author’s study based on PSR 2010 data.

Gospodarstwa w Małopolsce i na Śląsku cechują się nieco wyższą produktywno-
ścią ziemi w porównaniu ze średnią krajową, jeżeli mierzyć ją wartością standardo-
wej produkcji na 1 ha UR w dobrej kulturze. Odnosi się to zwłaszcza do gospodarstw 
w gminach miejskich. Produktywność ta wynosi w kraju 1,33 tys. euro, w Małopolsce 
1,37 tys. euro i na Śląsku 1,43 tys. euro, zaś w gminach wiejskich odpowiednio: 1,19, 
1,24 i 1,65 tys. euro (tab. 3). Natomiast Małopolska i Śląsk wyraźnie ustępują prze-
ciętnej krajowej w  zakresie wydajności pracy mierzonej wartością standardowej 
nadwyżki bezpośredniej na jednego pełnozatrudnionego (JPZ)12. Wartość tej nadwyżki 
w gminach miejskich jest niższa od jej wartości dla ogółu gmin: przeciętnie w Polsce 
o 17%, w Małopolsce o 13% i na Śląsku o 3% (tab. 4).

12 W  badaniach GUS przyjęto, że 1 pełnozatrudniony stanowi ekwiwalent rocznego nakładu 
pracy w wymiarze 2120 godzin.
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Tabela 3. Standardowa produkcja na 1 ha UR w dobrej kulturze (tys. euro)
Table 3. Standard output of 1 ha agricultural land in good agrarian culture (thous. EUR)

Gminy
Gminas 

Polska Małopolska Śląsk

Razem
Total <1 ha >1 ha Razem

Total <1 ha >1 ha Razem
Total <1 ha >1 ha

Wiejskie
Rural 1,32 3,55 1,30 1,42 1,94 1,40 1,31 3,62 1,22

Miejsko- 
-wiejskie
Rural-urban

1,37 6,19 1,31 1,26 1,66 1,23 1,56 8,17 1,38

Miejskie
Urban 1,19 4,96 1,09 1,24 2,17 1,14 1,65 5,43 1,40

Razem
Total 1,33 4,52 1,29 1,37 1,86 1,34 1,43 4,76 1,29

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010. 
Source: Author’s study based on PSR 2010 data. 

Tabela 4. Standardowa nadwyżka bezpośrednia na pełnozatrudnionego (ESUa)
Table 4. Standard direct surplus per full-time employee (ESUa)

Gminy
Gminas 

Polska Małopolska Śląsk

Razem
Total <1 ha >1 ha Razem

Total <1 ha >1 ha Razem
Total <1 ha >1 ha

Wiejskie
Rural 3,09 0,54 3,32 1,14 0,32 1,28 1,92 0,56 2,27

Miejsko- 
-wiejskie
Rural-urban

3,44 0,81 3,75 0,96 0,30 1,14 2,20 1,03 2,42

Miejskie
Urban 2,63 1,01 3,05 0,94 0,47 1,17 1,93 0,94 2,34

Razem
Total 3,15 0,68 3,42 1,08 0,33 1,24 1,98 0,73 2,32

a 1 ESU (European Size Unit) = 1200 EUR.

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010. 
Source: Author’s study based on PSR 2010 data. 

Różnice w wydajności pracy mają uzasadnienie głównie w większych nakładach 
pracy w  gospodarstwach na terenie gmin miejskich. Angażują bowiem częściej 
pracę marginalną, w  tym pracę emerytów. Świadczy o  tym liczba osób fizycznych 
„składająca” się na jednego pełnozatrudnionego (JPZ) (tab. 5) oraz odsetek osób 
w wieku 65 lat i więcej wśród osób pracujących w gospodarstwie (tab. 6). W regionach 
rozdrobnionego rolnictwa liczba osób fizycznych „składająca” się na pełnozatrud-
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nionego jest większa niż przeciętnie w kraju, przy czym rośnie ona wraz ze zwiększa-
niem natężenia urbanizacji. Wraz z tym zwiększa się także liczba pracujących osób 
w wieku 65 lat i więcej.

Tabela 5. Liczba osób fizycznych przypadająca na pełnozatrudnionego
Table 5. Number of natural people per full-time employee

Gminy
Gminas 

Polska Małopolska Śląsk

Razem
Total <1 ha >1 ha Razem

Total <1 ha >1 ha Razem
Total <1 ha >1 ha

Wiejskie
Rural 2,08 3,69 1,93 2,33 3,48 2,13 2,73 4,17 2,36

Miejsko- 
-wiejskie
Urban-rural 

2,15 3,62 1,98 2,72 3,92 2,39 2,52 4,15 2,23

Miejskie
Urban 3,22 4,31 2,93 3,17 3,89 2,83 3,34 4,42 2,90

Razem
Total 2,17 3,75 2,00 2,47 3,66 2,22 2,80 4,23 2,42

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010.
Source: Author’s study based on PSR 2010 data. 

Tabela 6. Liczba osób wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie członków rodziny pracujących 
w gospodarstwie rolnym (%)

Table 6. Number of people aged 65 and over in the total number of family members wor-
king on the agricultural holding (%)

Gminy
Polska Małopolska Śląsk

razem <1 ha >1 ha razem <1 ha >1 ha razem <1 ha >1 ha

Wiejskie 10,2 16,9 9,0 12,6 15,4 11,8 13,9 18,0 12,1

Miejsko-wiejskie 10,7 17,3 9,3 14,2 17,1 13,0 12,7 16,4 11,5

Miejskie 13,4 19,2 11,2 17,3 20,2 15,3 14,8 18,7 12,4

Razem 10,7 17,4 9,3 13,3 16,4 12,3 13,9 17,9 12,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010.
Source: Author’s study based on PSR 2010 data. 

Położenie gospodarstwa na terenie gmin miejskich sprzyja komercjalizacji produk-
cji. Wskazuje na to wyższy odsetek gospodarstw zorientowanych na rynek, który 
średnio w kraju wynosi 62%, a w gminach miejskich 71%. Odsetki te kształtują się na 
niższym poziomie w regionach bardziej rozdrobnionego rolnictwa. Pod tym względem 
wyraźnie pozostaje w tyle Małopolska. Wskazuje to na większą orientację gospodarstw 
w  tym regionie na samozaopatrzenie. W  odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej 
trudno zauważyć istotne różnice (tab. 7).
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Tabela 7. Odsetek gospodarstw rynkowych (R) i  o sprzedaży bezpośredniej (SB) według 
typu gmin

Table 7. Percentage of market farms (R) and direct sales farms (SB) by type of gminas

Wyszczególnienie
Specification

Ogółem
Total 

Wiejskie
Rural 

Miejsko- 
-wiejskie

Urban-rural

Miejskie
Urban 

R SB R SB R SB R SB

Polska 61,7 11,9 60,1 11,1 61,4 12,1 70,7 15,8

Małopolskie 38,4 9,6 37,9 9,9 36,3 9,4 51,7 7,8

Śląsk 51,5 10,4 48,6 10,2 48,6 12,5 60,0 9,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010. 
Source: Author’s study based on PSR 2010 data. 

W polskim rolnictwie dominują trzy główne źródła utrzymania rodzin użytkujących 
gospodarstwo rolne, a mianowicie: działalność rolnicza, praca najemna oraz świadcze-
nia społeczne (emerytury i renty). Podobnie jest w Małopolsce i na Śląsku, natomiast 
różnice zaznaczają się we względnym znaczeniu tych źródeł (ryc. 2). 

Ryc. 2. Struktura gospodarstw domowych według przeważającego źródła utrzymania
Fig. 2. Household structure by main source of maintenance

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010.
Source: Author’s study based on PSR 2010 data. 

Analizę źródeł utrzymania gospodarstw domowych z  użytkownikiem gospodar-
stwa rolnego w układzie według typu gmin przeprowadzono z wyróżnieniem gospo-
darstw do 1 ha i powyżej 1 ha. W gospodarstwach do 1 ha dominują dwa źródła prze-
ważającego dochodu, a mianowicie: praca najemna oraz emerytury i  renty; dotyczy 
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to ponad 70% gospodarstw domowych przy nieznacznej różnicy między typami gmin. 
Natomiast w przypadku gospodarstw o powierzchni 1 ha UR i więcej, biorąc pod uwagę 
cztery źródła dochodu, różnice są znaczne (tab. 8). 

Tabela 8. Gospodarstwa indywidualne 1 ha i więcej według przeważającego źródła docho-
du i typu gminy (%)

Tabela 8 Private farms of 1 ha and more by the main source of income and type of gmina 
(%)

Źródło 
dochodu

Polska Małopolska Śląsk

W M-W M W M-W M W M-W M

Działalność rolnicza
Agricultural activity 37,3 34,0 11,4 20,0 15,1 7,6 16,5 18,0 9,5

Praca najemna
Emploees’ salary 27,4 28,3 39,8 33,7 35,6 38,4 35,7 37,6 37,8

Biznes
Own business apart 
from agriculture

8,1 9,6 16,7 10,1 9,8 15,3 10,4 10,2 13,8

Emerytury i renty
Retirement and 
pension

14,2 15,5 20,7 21,4 25,6 28,0 24,5 22,2 27,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych PSR 2010.
Source: Author’s study based on PSR 2010 data. 

Szanse rolnictwa na terenach zurbanizowanych

Bieg spraw wskazuje na wypieranie rolnictwa z terenów urbanizowanych przede wszyst-
kim ze względów ekonomicznych. Relacje ekonomiczne kształtuje rynek nieuwzględnia-
jący efektów zewnętrznych, co powoduje rozbieżność optimum prywatnego i optimum 
społecznego. 

Oceniając przyszłość rolnictwa – niezależnie czy na terenach zurbanizowanych, 
czy innych – trzeba uwzględnić pewne obiektywne tendencje, które silnie rzutują 
na rolnictwo. Chodzi o  spadkową tendencję znaczenia ekonomicznego rolnictwa 
(aczkolwiek nie upoważnia to do traktowania rolnictwa jako sektora schyłkowego), 
dezagraryzację wsi (odsetek ludności według głównego źródła utrzymania, odsetek 
gospodarstw domowych jednoosobowych, przeciętna liczba osób w  gospodarstwie 
domowym, dzietność rodzin wiejskich, w tym rolniczych), postępującą komercjalizację 
coraz większej liczby aspektów życia wiejskiego, włączanie gospodarki lokalnej (wiej-
skiej) w globalny obieg produkcji i konsumpcji (zarówno w wyniku liberalizacji handlu, 
jak i nowych możliwości, jakie daje Internet), upodobnianie się wzorców konsumpcji 
i  stylu życia do mieszkańców miast, zmianę rytmu życia mieszkańców wsi (dotyczy 
to jeszcze bardziej mieszkańców miast), w którym coraz większą część zajmuje czas 
spędzany w pracy oraz w „przybytkach” handlu, natomiast coraz mniej czasu spędza 
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się w domu13. Pojawiają się nieśmiałe symptomy zmian w tym zakresie, gdyż miesz-
kańcy wsi, w tym rolnicy, coraz mniej różnią się od mieszkańców miast, a jeżeli już to 
nierzadko na korzyść. 

Obecnie rolnictwo jest coraz bardziej doceniane ze względu na związki z  przy-
rodą oraz wielofunkcyjność, co wpisuje się w koncepcję rolnictwa społecznie zrów-
noważonego, które niejako ex definitione jest wielofunkcyjne, jak też bazuje na 
gospodarstwach rodzinnych (Woś i  Zegar, 2002; Bové i  Dufour, 2005). Nic nowego 
zresztą, gdyż od wieków rolnictwo było wielofunkcyjne ze swojej istoty, co zmieniła 
dopiero industrializacja. Do najważniejszych funkcji rolnictwa należą: produkcyjna, 
ekonomiczna, ekologiczna, społeczna, kulturowa. Stosownie do tych funkcji rolnic-
two wytwarza i  dostarcza społeczeństwu (konsumentom) różne produkty i  usługi, 
odpowiadając na nowe potrzeby mieszkańców miast i wsi. W szczególności dotyczy to 
produktów rolnictwa organicznego, usług środowiskowych (utrzymania bazy produk-
cyjnej, zarządzania przestrzenią, krajobrazem, regulacji wody oraz usług w zakresie 
recyklingu odpadów, zarządzania przestrzenią, ziemią), usług agroturystycznych 
i  terapeutyczno-opiekuńczych (gospodarstwa świadczące usługi w  zakresie terapii 
zdrowotnej, opieki zdrowotnej). 

Zmianę funkcji wsi oraz nasilanie się więzi wsi z miastem trzeba traktować jako 
zjawiska obiektywne. W pierwszym wypadku chodzi głównie o zmniejszanie się udziału 
funkcji produkcji rolnej na rzecz funkcji produkcji pozarolniczej, a zwłaszcza funkcji 
pozaprodukcyjnych. Wynika to z  oczekiwań (popytu) społecznych: „Czas, że miasta 
oczekują od otaczających je wsi jedynie taniej żywności już minął. Dzisiaj mieszkańcy 
miast mają nowe potrzeby i oczekiwania” (Ploeg i Roep, 2003, s. 39). W szczególności 
rośnie popyt społeczny na zasoby i walory przyrodnicze, które stanowią cechę i element 
konstytutywny wsi. Pełnią one wiele funkcji i  mają wiele zastosowań, tworzących 
sposobność nowych działalności ekonomicznych zaspokajających nowy popyt (Byrden 
i  Bollman, 2000, s. 193). W  tym kontekście należy traktować przyrodę jako dobro 
publiczne, abstrahując w tym miejscu od samoistnej wartości przyrody i  jej znacze-
nia dla funkcjonowania obiegów geochemicznych decydujących o  warunkach życia 
na Ziemi. Ma tu miejsce pewien konflikt między celami danej generacji i przyszłych 
generacji, gdyż niejednokrotnie bieżące interesy zachęcają do nadmiernej eksploatacji 
przyrody ponad miarę (stopę odnowy) kosztem przyszłych generacji. Konflikt celów 
ekonomicznych i środowiskowych wymaga rozwiązań politycznych, przede wszystkim 
ze względu na rozbieżność tych interesów, jak też trudności z właściwą waloryzacją 
i  wyceną dóbr i  walorów środowiska przyrodniczego. Kapitał przyrodniczy stanowi 
niezastąpiony i  najważniejszy atrybut wiejskości. Zachowanie tego kapitału, czyli 
rozwój zrównoważony środowiskowo wymaga usuwania różnorodnych barier i podej-
mowania działań przez samorządy na rzecz osiągania równowagi zarówno środowisko-
wej, jak i społecznej i ekonomicznej14. 

Mimo względnej taniości, obfitości i pozornej różnorodności żywności, jaką oferuje 
industrialny system rolniczo-żywnościowy, narasta krytyka takiej żywności głównie 

13 Lyson ujął to następująco: „In the West, life is increasingly lived at work and the shopping 
mall. Home is a place to park the car, watch television and sleep” (Lyson, 2006, s. 292).

14 Obszerny zestaw zarówno barier, jak i działań samorządów ustaliła Hanna Pondel na przykła-
dzie Wielkopolski (Pondel, 2013).
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ze względu na jakość – wpływ na zdrowie – ale też sposób wytwarzania powodujący 
nadmierną presję na środowisko przyrodnicze, a  także destrukcyjny wpływ na więzi 
społeczne oraz konieczność subwencjonowania rolnictwa. To ogromna cena, jaką 
społeczeństwu (nie mówiąc o  rolnikach) przychodzi płacić za podaż taniej żywno-
ści. Sukces produkcyjny takiego systemu ujmowany metaforycznie jako tania i obfita 
żywność, napędzany przez kierat technologiczny, eliminując gospodarstwa rodzinne 
na rzecz gospodarstw farmerskich i przedsiębiorstw wielkoobszarowych, przyczyniał 
się jednocześnie do osłabienia ekonomiki wsi15. 

Wzrost zainteresowania tzw. żywnością organiczną (ekologiczną), która jest 
wytwarzana w  sposób bardziej przyjazny dla środowiska przyrodniczego i  społecz-
nego, znakomicie wpisuje się w koncepcję rolnictwa zrównoważonego. Podstawa tego 
sytemu tkwi w  agroekologii, która jest zorientowana nie na homogenizację, co jest 
właściwe dla rolnictwa industrialnego, lecz na zróżnicowany endogeniczny potencjał 
lokalnych agrosystemów. Zaletą agroekologii jest również umocnienie więzi produk-
cji rolno-żywnościowej z  wiejską społecznością przez wzmocnienie wielofunkcyj-
ności systemów rolniczych, uwzględniając warunki lokalne rolnictwa i  orientując 
się na endogeniczny potencjał zróżnicowanych lokalnych agrosystemów (Guzmán 
i Woodgate, 1999). 

Rosnący popyt na żywność organiczną (ekologiczną) pociąga za sobą wyższe ceny, 
które może akceptować społeczeństwo o wyższych dochodach i bardziej świadome 
skutków zdrowotnych żywności, lecz wymaga większych nakładów pracy (wyższa 
pracochłonność rolnictwa ekologicznego). Rolnictwo organiczne poprawia swoją 
relatywną pozycję ekonomiczną w  stosunku do rolnictwa konwencjonalnego ze 
względu na coraz ostrzejsze normy ekologiczne nakładane na producentów rolnych 
i system wsparcia oraz zmieniające się ceny środków przemysłowych. Chodzi głównie 
o wzrost cen energii w postaci nawozów sztucznych, środków chemicznej ochrony 
roślin, paliwa, smary – a  zatem mniej korzystne warunki ekonomiczne rolnictwa 
industrialnego. Niemniej jednak badania gospodarstw rachunkowości rolnej (FADN) 
wskazują na znaczące odstawanie gospodarstw ekologicznych od gospodarstw 
ogółem, a zwłaszcza gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej tak pod 
względem produktywności ziemi, jak i  wydajności pracy. Także pomimo wsparcia 
dopłatami produkcji ekologicznej dochód z gospodarstwa na pracującego w gospo-
darstwach ekologicznych wyraźnie odstaje od dochodu porównawczych grup gospo-
darstw – o około 50%16.

Pewną szansę dla rolnictwa – właśnie na terenach zurbanizowanych – stwarzają 
rewitalizacja lokalnych systemów żywnościowych, w szczególności miejskich, oraz 
nowe postrzeganie gospodarki lokalnej. Industrializacja rozerwała lokalne więzi 
gospodarcze, ale też w  znacznym stopniu więzi społeczne. Proces industrializacji 
zastępował tradycyjne wiejskie rzemiosło i  rękodzielnictwo przez wyroby prze-

15 Obszerny zestaw skutków rolnictwa industrialnego (przemysłowego) ekonomicznych, przy-
rodniczych, społecznych i innych przedstawiono m.in. w pracach (Zegar, 2012; Goszczyński, 
2014).

16 Ustalono na podstawie panelu gospodarstw FADN za lata 2004–2013. Więcej zob. (Zegar, 
2016). 
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mysłowe, przesuwając siły motoryczne rozwoju rolnictwa także poza wieś (środki 
produkcji pochodzenia przemysłowego, innowacje, pogłębianie przetwórstwa rolno-
-spożywczego) oraz zmiany w modelu konsumpcji na rzecz produktów tworzonych 
poza wsią, co powodowało nie tylko pozostawianie na wsi działalności o  niższej 
wydajności – wartości nowotworzonej – lecz także wydatkowanie tworzonych 
dochodów poza wsią. W obiegu (cyrkulacji) pieniądza coraz większa jego część zasi-
lała podmioty poza miejscowością wiejską. Pieniądz pozyskany przez mieszkańców 
wsi w coraz mniejszym zakresie tworzył popyt na dobra i usługi tworzone na wsi. 
Taka cyrkulacja pieniądza podmywa oczywiście ekonomikę miejscowości wiejskich 
– ekonomikę lokalną ze szkodą dla lokalnych społeczności. Miało to uzasadnie-
nie ekonomiczne, gdyż wydajność pracy w  sektorach pozarolniczych – fabrycznej 
produkcji o wielkiej skali – jak też w wielkoobszarowym i/lub o dużej skali produkcji 
rolnictwie była znacząco wyższa aniżeli w drobnotowarowym rolnictwie rodzinnym 
oraz rzemiośle wiejskim. 

Dla rolnictwa na obszarach zurbanizowanych, w  szczególności w  suburbiach, 
niezwykle ważne miejsce przypada gospodarce przestrzenią. Piętą achillesową urba-
nizacji w Polsce jest wszechogarniający chaos. To pokłosie zaszłości historycznych, 
lecz także współczesność wnosi niemały wkład do destrukcji ładu przestrzennego. 
Chodzi tu zwłaszcza o brak planów miejscowych, łatwość ich zmiany, brak racjonalnej 
polityki przestrzennej. Nieład przestrzenny przekłada się na koszty budowy i funk-
cjonowania infrastruktury (vide autostrady i  drogi szybkiego ruchu, ograniczenia 
szybkości przez niekończące się miejscowości), utrata korzyści synergii programów 
i funkcji, utrata korzyści z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich (renty plani-
stycznej), koszty zabudowy terenów narażonych na powodzie, podtopienia, koszty 
degradacji ekosystemów, utrata walorów krajobrazowych (Raport, 2013). Dlatego 
planowanie przestrzenne powinno wymuszać koncentrację zabudowy, integralność 
wiejskich jednostek osadniczych, wzbogacać i  chronić krajobraz (Kłodziński, Błąd, 
Wilczyński, 2007).

 Podmioty polityki nie dysponują jednym cudownym instrumentem, który zapew-
niłby zachowanie rolnictwa na terenach zurbanizowanych. Trzeba korzystać z wielu 
instrumentów. Instrumenty administracyjne (prawne) mogą skuteczniej chronić gleby 
o  wysokiej przydatności dla rolnictwa, powstrzymywać nadmierne wylewanie się 
miast, sprzyjać zwartości zabudowy. Z kolei uwzględnienie pełnych kosztów społecz-
nych w  cenie produktów rolniczo-żywnościowych będzie sprzyjać rolnictwu ekolo-
gicznemu. Jedną z  podstawowych funkcji instytucji publicznych jest poprawa kapi-
tału ludzkiego. Edukacja na wsi nie może ograniczać się do wymogów państwowego 
systemu edukacji, lecz obejmować także zagadnienia przedsiębiorczości, kreatywności, 
wykorzystywania lokalnych możliwości itp. (Rainer i in., 2003). Ważna jest też eduka-
cja ludności w miastach w zakresie zdrowego żywienia, ochrony przyrody, znaczenia 
lokalnej kultury i  tradycji. Skuteczne i  efektywne spożytkowanie szans, jakie daje 
akcesja, wymaga sprawnych instytucji, kapitału społecznego, współdziałania, edukacji 
i rozwijania systemu wartości, tym bardziej że zasadniczy rozwój wsi musi być jednak 
wykuwany przez samych jej mieszkańców (Zegar, 2009). 
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Podsumowanie.

Urbanizacja wywiera przemożny wpływ na rolnictwo. Z  jednej strony jest to wpływ 
dodatni, o czym przesądza chłonny rynek zbytu na produkty rolnicze i  siłę roboczą 
zbędną bądź uwalnianą z  rolnictwa dzięki środkom produkcji wytwarzanym przez 
przemysł, zwłaszcza technice rolniczej. Z  drugiej strony jest to wpływ ujemny, 
ponieważ urbanizacja wypiera rolnictwo z  terenów urbanizowanych ze względu na 
niekorzystne dla rolnictwa relacje ekonomiczne (zwłaszcza ceny ziemi) oraz depry-
wację socjo-psycho-kulturową. Oczywiście sytuacja jest zróżnicowana przestrzennie 
w zależności od typu gminy. 

Nowe uwarunkowania dla rolnictwa w ogóle, w tym na terenach zurbanizowanych 
w szczególności, tworzy obranie kursu na zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Chodzi głównie o  wielofunkcyjność rolnictwa. Trzeba uwzględniać także 
nowe okoliczności: rosnący popyt na produkty rolnicze, w tym zwłaszcza organiczne 
(ekologiczne), zmieniające się relacje cen rolnych, nowe trendy w zakresie lokalnych 
systemów żywnościowych, w tym zwłaszcza miejskich.

W zachowaniu rolnictwa na terenach zurbanizowanych decydującą rolę może 
odegrać stosowna polityka, która musi grać wszystkimi klawiszami fortepianu, bo 
jeden instrument nie wystarczy. Przede wszystkim chodzi o to, aby ceny produktów 
żywnościowych uwzględniały pełne społeczne koszty produkcji. Krytyczne znaczenie 
mają też regulacje prawne zapobiegające chaotycznej gospodarce przestrzenią, chro-
niące gleby wysokiej jakości, osłabiające pęd do wylewania się miast, promujące zwartą 
zabudowę. Ważny pakiet instrumentów, niestety niedoceniany, wiąże się z edukacją: 
upowszechnianiem wiedzy o zdrowym odżywianiu, ochronie przyrody, rekreacji, walo-
rach krajobrazu, więziach społecznych, kulturze i tradycjach lokalnych.
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Zarys historyczny i perspektywy przekształceń użytków 
rolnych na obszarach zurbanizowanych. Studium Olsztyna 
i jego strefy podmiejskiej

Historical overview and perspectives for transformations 
of farmlands located in the urbanized areas. Case study of 
Olsztyn and its suburban area

Alina Źróbek-Różańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, 
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

Streszczenie. Zarządzanie użytkami rolnymi na obszarach zurbanizowanych lub podle-
gających presji urbanizacyjnej, do których można zaliczyć tereny położone w granicach 
administracyjnych miast oraz tereny na obszarach do nich przyległych (tzw. obszary 
podmiejskie), wymaga uwzględniania aktualnych trendów i zmieniających się uwarun-
kowań. Wiele procesów zachodzących obecnie w  przestrzeni miast i  terenów do nich 
przyległych nie sprzyja bowiem powiększaniu zasobów ziemi rolnej, a wręcz przyspie-
sza ich kurczenie. Wśród nich zauważalny jest rozwój zabudowy mieszkaniowej zgodnej 
z preferencjami współczesnych nabywców nieruchomości, rozwój zabudowy pełnią-
cej funkcje komercyjne oraz postępująca przemiana podmiejskich obszarów wiejskich 
w kierunku obszarów o  charakterystyce miejskiej. Przestrzeń miejska i  podmiejska, 
a  zatem także i  zasób gruntów nadających się do konkretnego sposobu użytkowania, 
są dobrami ograniczonymi i  tym samym posiadającymi znaczną wartość ekonomicz-
ną. Efektywne zarządzanie gminą w  gospodarce rynkowej wymaga racjonalnej alo-
kacji gruntów, co prowadzi do konieczności wyboru spomiędzy rozwiązań wzajemnie 
sprzecznych, a wręcz wzajemnie się wykluczających. Celem niniejszego artykułu było 
przedstawienie, zarówno w ujęciu historycznym, jak i  perspektywicznym, wybranych 
trendów społeczno-gospodarczych będących sprzecznymi z  ideą rozwijania rolnictwa 
na obszarach zurbanizowanych, a także rozważenie konfliktogennego przypadku utrzy-
mywania ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenach pożądanych dla innych 
celów. Podjęte zamierzenie zostało zrealizowane poprzez ukazanieprzekształceń spo-
sobów użytkowania wybranych lokalizacji oraz podkreślenie kosztów alternatywnych-
związanych z utrzymywaniem dóbr wspólnej puli (ogrody działkowe), stojących nieja-



Alina Źróbek-Różańska128

PDGR – PSAH

ko w opozycji do dóbr prywatnych (zabudowania mieszkaniowe lub komercyjne) i dóbr 
publicznych (przestrzeń publiczna).Badaniem objęto miasto Olsztyn i  podolsztyńskie 
tereny wiejskie.

Słowa kluczowe: obszary zurbanizowane, strefa podmiejska, użytki rolne

Abstract. Managing farmlands located in the urbanized areas or being under urban-
ization pressure, including areas located within administrative cities’ borders and 
neighboring areas (suburban areas), requires constant adjusting to the current trends 
and changing conditionings. Many processes currently occurring in the cities or in the 
proximity not only do not favor increasing agricultural land resources, but also ac-
celerates their shrinking. One of the noticeable processes is the development of the 
residential buildings, being in accordance with the preferences of current real estate 
buyers, commercial buildings and continuing transformation of rural suburban areas 
into areas with the urban characteristics. Urban and suburban space, and therefore 
there sources of land suitable to be exploited, are limited goods and thus have signifi-
cant economic value. In market economy, the efficient governing requires rational land 
allocation, what means choosing between contradictory ways of land use, especially 
located within cities’ borders and in their suburban areas. The aim of this article was to 
present selected social-economic trends, both in the historical and future perspective, 
which are incompatible with the idea of developing agriculture in the urbanized areas, 
and to consider the conflicting case of maintaining garden plots located in the areas 
needed for different purposes. This intention was realized through presenting land use 
transformations of particular localizations and underlining alternative costs linked to 
maintaining common pool goods (garden plots), in opposite to private goods (residen-
tial or commercial buildings) and public goods (public space). Research was carried out 
in Olsztyn and suburban rural areas.

Keywords: urbanized areas, suburban area,farmlands

Wstęp

Zadaniem władz lokalnych jest zaspokajanie zmieniających się potrzeb mieszkańców 
danej jednostki terytorialnej. Jednakże nie jest to cel łatwy do osiągnięcia, ponieważ 
mało homogeniczna grupa rezydentów rzadko bywa jednomyślna, a większość zróżni-
cowanych i konkurujących wzajemnie potrzeb wymaga zaangażowania zarówno środ-
ków finansowych, jak i zasobów przestrzeni. W przypadku miast, w których przestrzeń 
jest wykorzystywana bardzo intensywnie, ewoluujące z czasem potrzeby mieszkań-
ców wymagają trwałych przekształceń sposobów użytkowania poszczególnych frag-
mentów przestrzeni miejskiej oraz terenów przylegających do miasta. Przykładem 
intensywnego wykorzystania przestrzeni może być rozwój zabudowy mieszkaniowej. 
Współczesne miasta odnotowują intensywny wzrost zabudowy wewnątrz swoich 
granic administracyjnych, np. w Polsce niemalże 70% mieszkań zlokalizowanych jest 
w miastach, a między rokiem 2002 a 2011 przybyło ich ponad 600 000 (Mieszkania…, 
2011). Ponadto w przestrzeni miejskiej przybywa również obiektów handlowych czy 
biurowych, także z sektora nowoczesnych usług biznesowych (Budner, 2017). Rozwój 
budownictwa wymaga często pozyskania nowych terenów, także w drodze przekształ-
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cania aktualnego sposobu użytkowania gruntów. Innymi słowy, zaspokajanie coraz 
większych potrzeb rezydentów miast wymaga pozyskiwania lub kreowania nowych 
terenów nadających się pod zabudowę. Jednakże w  przypadku miast, w których 
przestrzeń jest dobrem silnie ograniczonym granicami administracyjnymi, tereny 
posiadające cechy determinujące ich przydatność do zabudowy często pełnią już 
inne funkcje. Za przykład mogą posłużyć wciąż funkcjonujące w polskich miastach 
rodzinne ogrody działkowe (ROD) lub też ogrodnicze zakłady doświadczalne (ZD). 
Tereny zajęte przez ROD lub ZD klasyfikowane są jako użytki rolne i  charaktery-
zują się tym, iż nie są zabudowane trwale. W związku z tym, ponosząc stosunkowo 
niskie koszty ekonomiczne, można zamienić je w tereny zurbanizowane, przynoszące 
miastu więcej korzyści finansowych. Z drugiej jednakże strony, przekształcenia te nie 
są wolne od kosztów społecznych i środowiskowych, a jak podkreśla np. Sobol (2016), 
zrównoważony rozwój miast wymaga harmonijnego uwzględniania uwarunkowań 
społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, a warunki życia ludzi zamieszkują-
cych miasta zależą od umiejętnego łączenia w przestrzeni zarówno dóbr prywatnych, 
jak i publicznych oraz wspólnych.

Niedostatek odpowiednich1 wolnych lokalizacji w  ośrodkach miejskich, poza 
presją wywieraną na przekształcanie użytków rolnych w  tereny zurbanizowane, 
stymuluje także poszukiwanie ich poza granicami miast. W  ubiegłych stuleciach, 
rolniczy sposób użytkowania terenów wiejskich położonych w  bliskiej odległości 
od miast zależał w znacznej mierze od pełnionej przez te tereny funkcji żywiciel-
skiej –wieś zaopatrywała miasta w produkty rolne, zwłaszcza te spożywane z stanie 
nieprzetworzonym. Funkcja ta już w  XX w. zaczęła stopniowo ulegać ewolucji, 
a przemiany, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i  społecznym, nabrały tempa 
i rozmachu w XXI w. Zachodzące zmiany były często efektem „rozlewania się” miast 
(ang. urbansprawl) na tereny podmiejskie. Aktualnie, w odniesieniu do podmiejskich 
obszarów wiejskich, w miejsce określenia „tereny wiejskie o charakterze rolniczym” 
bardziej adekwatny wydaje się termin „tereny charakteryzujące się niskim zagęsz-
czeniem różnorodnych funkcji z narastającą presją na rozwój zabudowy” (Saraceno, 
1994). Odziaływanie miast oznacza bowiem przenoszenie miejskich sposobów 
zagospodarowania przestrzeni na tereny użytkowane dotychczasowo w  celach 
rolniczych. Zjawisko to obserwowane jest na całym świecie, m.in. w pobliżu więk-
szości europejskich i północnoamerykańskich miast, które „rozlały się” na sąsiednie 
grunty rolne (Coisnon, Oueslati, Salanie, 2014). Co więcej, przekształcanie gruntów 
do tej pory rolniczych na cele miejskiewykazuje tendencję rosnącą (Greene i Stager, 
2001; Walker, 2001; Livanisi in.,2006). Jednym z  przejawów ekspansji miast jest 
intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej na terenach dotychczasowo zamiesz-
kiwanych głównie przez osoby zajmujące się rolnictwem (Roe, Irwin, Morrow-Jones, 
2004; Cavailhèsi in., 2004; Ready i Abdalla, 2005).

Rozważając zagadnienie harmonijnego uwzględniania uwarunkowań społecz-
nych i ekonomicznych, należy jednakże pamiętać, iż nie są one stałe, lecz ulegają 
ciągłym przeobrażeniom. W  związku z  tym, w  niniejszym artykule za cel obrano 
przedstawienie wybranych trendów społeczno-gospodarczych będących sprzecz-

1 Odpowiednich pod różnymi względami, np. pod względem powierzchni, estetyki czy ceny.
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nymi z ideą rozwijania rolnictwa na obszarach zurbanizowanych, a także rozważenie 
konfliktogennego przypadku utrzymywania ogrodów działkowych zlokalizowanych 
na terenach nadających się pod zabudowę. Podjęte zamierzenie zostało zrealizowane 
poprzez zbadanie przykładowych przekształceń sposobów użytkowania przestrzeni 
oraz podkreślenie kosztów alternatywnych związanych z  utrzymywaniem dóbr 
wspólnej puli (ogrody działkowe), stojących niejako w  opozycji do dóbr prywat-
nych (zabudowania mieszkaniowe lub komercyjne) i  dóbr publicznych (przestrzeń 
publiczna).

Wybrane tendencje wpływające na przekształcenia użytków 
rolnych

Znaczące przemiany, których doświadczyła Polska w ciągu ostatnich trzydziestu lat –
transformacja ustrojowa, a następnie przystąpienie do Unii Europejskiej – wciąż znaj-
dują odzwierciedlenie w dynamice i skali przemian polskiej przestrzeni XXI w. Wśród 
aktualnie obserwowanych trendów, które kształtują obraz współczesnej przestrzeni 
miejskiej i  podmiejskiej, wymienić można m.in. kierunki migracji wewnętrznych 
i towarzyszący im proces suburbanizacji oraz wzrost konkurencji pomiędzy dobrami 
prywatnymi a wspólnymi i publicznymi. O ile współzależność miast i wsi istnieje od 
początków osadnictwa, o tyle z czasem zmianie uległ jej charakter. Wraz z rozwojem 
uprzemysłowienia miast, wieś dostarczała miastom nie tylko produktów rolnych, lecz 
także coraz większe rzesze pracowników. W  poprzednim ustroju, co czwarty pracu-
jący w Polsce dojeżdżał do pracy, przede wszystkim ze wsi do miast (Gocał i Rakowski, 
1991). Strumienie migracyjne wykreowały szereg powiązań gospodarczych i społecz-
nych, rozszerzając oddziaływanie miast niekiedy daleko poza ich granice administra-
cyjne. Jednakże dojazdy do miast nie wynikały z preferencji dojeżdżających, lecz były 
wymuszane warunkami ekonomicznymi. Rozwój sektorów pozarolniczych pomnażał 
bowiem miejsca pracy w miastach, zwiększając koncentrację ludności (Bagiński, 2011), 
lecz budownictwo mieszkaniowe nie nadążało za rzeczywistymi potrzebami. W efekcie 
nowi pracownicy zakładów miejskich powiększali „armię” dojeżdżających codziennie 
mieszkańców strefy podmiejskiej (Zborowski, 2009). Jednocześnie w  miastach stop-
niowo dostarczano mieszkań2, co stymulowało migracje ze wsi do miast na pobyt stały. 
Wraz z rozwojem budownictwa, miasta stały się coraz bardziej zaludnione, a narasta-
jąca uciążliwość życia w zatłoczonych miastach oraz wzrastająca zamożność miesz-
kańców zaczęły inspirować mieszkańców do poszukiwań alternatywnych lokalizacji. 
Z kolei w XXI w. zaobserwować można dynamiczny trend migracyjny w przeciwnym 
niż dotychczas kierunku (z miasta na wieś),stymulujący proces suburbanizacji wiej-
skich terenów podmiejskich (proces ten opisali m.in. Bagiński, 2011; Frenkel, 2011; 
Heffner, 2011; Łodyga, 2011; Szczygielski, 2011; Wójcik, 2011; Rosner, 2014; Źróbek-
Różańska i Zysk, 2015; Źróbek-Różańska i Zadworny, 2016).Decyzje o wyborze strefy 

2 Zgodnie z  danymi podanymi w  rocznikach statystycznych z  lat 1978, 1994 i  2000, w  okre-
sie 1945–1989 wybudowano łącznie 7 700 000 mieszkań, z czego większość w miastach, do 
których masowo przemieszczała się ludność wiejska.
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podmiejskiej ułatwiła większa mobilność transportowa Polaków, która zdecydowanie 
wzrosła po wejściu Polski do Unii Europejskiej (m.in. w wyniku importu samochodów 
używanych). Zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne (m.in. rosnące dochody 
ludności, rosnąca siła nabywcza w odniesieniu do środków transportu indywidualnego, 
rezygnacja z produkcji rolnej w pobliżu miast) oraz społeczne (m.in. potrzeba więk-
szej przestrzeni mieszkaniowej, rosnąca atrakcyjność strefy podmiejskiej) przyczyniły 
się do podniesienia popularności i rozwoju zabudowy mieszkaniowej niezwiązanej 
z  rolnictwem w strefie podmiejskiej. W efekcie rosnący popyt na działki budowlane 
w strefie podmiejskiej spowodował kurczenie się użytków rolnych w gminach podmiej-
skich (Źróbek i in., 2015).

Przemiany zapoczątkowane w latach 90. XX w., poza migracjami, przyniosły także 
inne pojmowanie wartości przestrzeni i  nieruchomości. Ze względu na przyjęcie 
realiów gospodarki rynkowej, w gospodarce polskiej powróciły pojęcia ceny rynkowej 
oraz wartości rynkowej nieruchomości, a  metody wyceny wartości upowszechniły 
rachunek ekonomiczny (Źróbek, 2005). Nieruchomość (także gruntowa) zaczęła być 
ponownie3 postrzegana jako przedmiot transakcji rynkowej, produkt marketingowy 
(Stachura, 2007)czy przedmiot inwestycji (Bryx i Matkowski, 2001; Gawron, 2006).
Istotna stała się również zdolność do bycia przedmiotem opodatkowania, przy czym 
stawka podatku i  wielkość wpływów do budżetu uzależnione są od przeznaczenia 
i sposobu użytkowania (np. różne stawki podatku rolnego lub podatku od nierucho-
mości). Jak podkreślają m.in. Markowski (1999) i Trojanek (2015), w Polsce podsta-
wowym podatkiem lokalnym i  jednocześnie podstawowym źródłem dochodu gmin 
jest podatek od nieruchomości. Stąd sposób wykorzystania przestrzeni jest bezpo-
średnio związany z dochodowością gmin, co nie pozostaje bez wpływu na prefero-
wane kierunki zagospodarowania.

Istotność aspektów ekonomicznych związanych ze sposobem użytkowania miej-
skiej przestrzeni ma w  Polsce historię krótszą niż historia ogrodów działkowych, 
których tradycja sięga końca XIX w. (pierwszy ogród działkowy założono w 1870 r. 
w  Lipsku). Ogrody działkowe tworzone w  czasie zaborów były najczęściej niemiec-
kie i służyły głównie wypoczynkowi. W czasie wojny tworzono ogrody pod miastami 
w  celach aprowizacyjnych, natomiast po odzyskaniu niepodległości rozpoczął się 
zorganizowany i planowy rozwój ogrodów działkowych. Tworzono je dla mieszkań-
ców miast, aby zrekompensować im niezdrowe warunki mieszkaniowe, m.in. małą 
powierzchnię mieszkań i zatłoczenie. W latach 30. miały za zadanie łagodzić skutki 
bezrobocia wśród mieszkańców miast (Lubawy, 1939), natomiast w latach powojen-
nych i czasach gospodarki centralnie planowanej miały wzbogacać domowe posiłki, 
dając możliwość uprawy własnych warzyw i owoców oraz umożliwiając wypoczynek 
na świeżym powietrzu (kompensacja ścisłych normatyw mieszkaniowych wymuszo-
nych niedoborem materiałów budowlanych). Ze względu na funkcję prozdrowotną 
tworzono je zwykle na terenach obrzeżnych miast.W 2010 r. na terenie Polski działało 
prawie 5000 rodzinnych ogrodów działkowych4 (ROD) o łącznej powierzchni przekra-

3 Efektywny rynek nieruchomości w  Polsce działał w  okresie międzywojennym (Kucharska- 
-Stasiak, 1994).

4 Rodzinne ogrody działkowe powstały w wyniku przekształcenia pracowniczych ogrodów dział-
kowych na mocy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
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czającej 43 tys. ha (Informacja o wynikach…, 2010). Jednakże od momentu założenia, 
w  wyniku procesów urbanizacyjnych, lokalizacja relatywna obecnych ROD uległa 
zmianie i wiele z nich znajdowało się blisko centrów miast lub też w najbliższej stre-
fie podmiejskiej. Jednocześnie wzrosła potrzeba rozbudowy osiedli mieszkaniowych, 
centrów komercyjnych oraz urządzania terenów zielonych w przestrzeni publicznej 
miast. Zmieniły się potrzeby społeczne, a grunty zajęte przez ROD nabrały zdecydo-
wanie wyższej wartości ekonomicznej. W  efekcie ta sama przestrzeń może stać się 
przedmiotem zainteresowania zarówno:
• osób z sektora prywatnego, gdyż w tych miejscach można wybudować domy miesz-

kalne lub obiekty służące celom komercyjnym;
• społeczności lokalnej, gdyż ogrody działkowe można przekształcić w tereny zielo-

ne pełniące funkcję przestrzeni publicznej (przykład adaptacji przedstawiają np. 
Szczęsny i Kimic, 2012);

• władz miasta, które mogłyby teren sprzedać i  korzystać z  wpływu z  podatku od 
nieruchomości, dzięki któremu mogłyby sfinansować inwestycje służące rozwojowi 
lokalnemu;

• użytkowników ROD, którzy chcieliby kontynuować korzystanie z terenów w celach 
rekreacyjnych.

Tym samym można założyć, iż aktualne tendencje, czyli zmieniające się uwarunko-
wania ekonomiczne (wysoka wartość ekonomiczna terenów położonych w dogodnych 
lokalizacjach) oraz społeczne (rosnąca potrzeba ogólnodostępnej przestrzeni publicz-
nej lub potrzeba zabudowy mieszkaniowej wobec malejącej potrzeby uprawy własnego 
ogrodu) sprzyjają kurczeniu się użytków rolnych w miastach.

Materiały i metody
W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia zarysu historycznego oraz 
perspektyw przekształceń użytków rolnych na obszarach zurbanizowanych poprzez 
analizę wybranych trendów społeczno-gospodarczych będących sprzecznymi z  ideą 
rozwijania rolnictwa na obszarach zurbanizowanych, a  także rozważenie konflikto-
gennego przypadku utrzymywania ogrodów działkowych zlokalizowanych na tere-
nach pożądanych dla innych celów. Analizie szczegółowej poddano Olsztyn oraz jego 
strefę podmiejską. Olsztyn jest miastem położonym niemalże w centrum wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Założony w  XIV w., stopniowo rozrastał się, wchła-
niając podmiejskie wsie (ostatnią wieś Gutkowo przyłączono do Olsztyna w 1987 r.). 
W roku 2016 miasto było zamieszkane przez 173 444 osób5 (dane GUS), co klasyfi-
kowało je w  grupie miast dużych. Powierzchnia miasta wynosiła 8 833 ha, z  czego 
42% stanowiły grunty zabudowane i zurbanizowane, 24% grunty leśne, zadrzewione 

5 Dane statystyczne zazwyczaj nie uwzględniają przyjezdnych studentów, którzy nie meldują 
się w miejscu pobierania nauki. Można zatem założyć, iż w czasie trwania roku akademickiego 
Olsztyn zamieszkuje prawie 200000 osób.
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i zakrzewione, 22% użytki rolne6, 10% grunty pod wodami, a 2% nieużytki i  tereny 
różne. Z kolei strefę podmiejską Olsztyna stanowiło sześć gmin: pięć gmin wiejskich 
(Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) oraz jedna gmina miejsko-wiejska 
(Barczewo).Współzależność tychże gmin oraz mocne powiązanie z miastem zostało 
potwierdzone delimitacją Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na podstawie 
tzw. metody Przemysława Śleszyńskiego. W praktyce gminy podmiejskie były silnie 
powiązane z miastem, gdyż sukcesywnie przekształcały się w strefę rezydencjonalną 
coraz liczniej zamieszkaną przez osoby dojeżdżające do pracy w  mieście (od 2009 
r. Olsztyn doświadczał stopniowej depopulacji na rzecz podmiejskich gmin). Wraz 
ze wzrostem liczby ludności we wszystkich podolsztyńskich gminach przybywało 
również budynków mieszkalnych, wartość gruntów wzrastała, a  wraz z  nim koszt 
alternatywny utrzymywania użytków rolnych na terenach zlokalizowanych w bliskim 
sąsiedztwie miasta.

Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące czterech wybranych obszarów. 
Obszary pierwszy i drugi to tereny położone w granicach administracyjnych miast, na 
których wybudowano w  latach 70. osiedle mieszkaniowe Nagórki. Działał tam stop-
niowo redukowany Zakład Doświadczalny Pozorty, wybudowano osiedle Gruszowe 
Sady oraz utrzymywano ROD Dolinka. Obszar trzeci i  czwarty to tereny znajdujące 
się w bliskim sąsiedztwie miasta, ale już na obszarach wiejskich. W 2017 r. obydwa 
obszary stanowiły lokalizację ogrodów działkowych: Wójtowa Rola (obszar trzeci, 
gmina Barczewo) i  Krokus (obszar czwarty, gmina Purda). Natomiast cel niniejszej 
pracy został osiągnięty poprzez zastosowanie metody studium przypadku.

Wyniki badań

Zarys historyczny przekształceń użytków rolnych na przykładzie 
Olsztyna

Przykładem obrazującym dokonane przekształcenia użytków rolnych były tereny nale-
żące współcześnie do osiedla mieszkaniowego Nagórki (ryc.1, nr 1) oraz tereny dawniej 
należące do olsztyńskiej uczelni wyższej (ryc.1, nr 2). W pierwszym przypadku użytki 
rolne położone w  obrębie wsi Jaroty (założonej w  1342 r.) zostały całkowicie prze-
obrażone w wyniku zmieniających się uwarunkowań. W latach 70. ubiegłego stulecia 
ludność Olsztyna po raz pierwszy w historii miasta przekroczyła liczbę 100 000 osób. 
Potrzeby mieszkaniowe olsztynian skłoniły władze miasta do poszukiwania lokaliza-
cji nowego osiedla mieszkaniowego. Wybrano obszar należący do podmiejskiej wsi 
Jaroty i w tym kierunku przesunięto granice administracyjne. Do roku 1977, w którym 
rozpoczęto zbrojenie terenu oraz budowę pierwszej ulicy nowego osiedla Nagórki, na 
tym terenie znajdowały się pola uprawne mieszkańców Jarot, ogrody działkowe oraz 

6 W porównaniu z innymi miastami podobnej wielkości, udział użytków rolnych w powierzchni 
Olsztyna jest stosunkowo mały – dla porównania, w  Wałbrzychu udział ten wynosił 34%, 
w  Płocku 44%, a  w  Gorzowie Wielkopolskim 51% (obliczenia własne na podstawie danych 
udostępnianych przez GUS).
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obiekty doświadczalne ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej. W ciągu następnych kilku 
lat dotychczasowe użytki rolne zostały zabudowane budynkami wielorodzinnymi 
(ryc. 2), a miasto przesunęło się dalej w kierunku południowym na tereny, na których 
utworzono kolejne osiedla mieszkaniowe (Jaroty, Pieczewo i os. Generałów). W 2011 r. 
osiedla te zamieszkiwało łącznie prawie 55000 osób, co stanowiło 30% wszystkich 
mieszkańców Olsztyna. 

Ryc. 1. Olsztyn w aktualnych granicach administracyjnych wraz z zaznaczonymi analizo-
wanymi obszarami (1 – Osiedle Nagórki, 2 – Pozorty i ROD Dolinka, 3 –ROD na Wój-
towej Roli, 4 – ROD Krokus)

Fig. 1. Olsztyn in the current administrative borders with marked analyzed areas (1 –Na-
górki Settlement, 2 – Pozorty and family garden plots Dolinka, 3 – family garden 
plots Wójtowa Rola, 4 – family garden plots Krokus)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z  Atlasu Warmii i  Mazur (http://atlas.warmia.
mazury.pl/)

Source: Author’s study based on the map from Atlas Warmii i Mazur (http://atlas.warmia.ma-
zury.pl/)
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Ryc. 2. Osiedle Nagórki w 2018 r., widok z ul. Tuwima
Fig. 2. Nagórki Settlement in 2018, view from Tuwima Street

Źródło: Zdjęcie własne
Source: Photography taken by author

Podobną, choć mniej dynamiczną i wciąż nieukończoną historię przeobrażeń ma 
obszar nr 2 (Pozorty i ROD Dolinka,ryc. 1). W czasach przedwojennych na tym terenie 
zlokalizowany był majątek folwarczny Pozorty. W 1950 r., wraz z dążeniem do nacjo-
nalizacji ziemi oraz powstaniem Wyższej Szkoły Rolniczej, utworzono w  Pozortach 
Rolniczy Zakład Doświadczalny tejże uczelni (łącznie 756 ha powierzchni)7. Początkowo 
zakład funkcjonował jak wiejskie gospodarstwo rolne – do miasta było relatywnie 
daleko, a pracownicy mieszkali w typowych dla tamtego okresu mieszkaniach dwu- lub 
czterorodzinnych (ryc. 3).

W 1965 r. majątek Pozorty został przyłączony do Olsztyna. Rozpoczęto zabudowę 
miejską, wchłaniając dawną wieś. Z kolei przemiany ustrojowe, zmiany trendów eduka-
cyjnych, przekształcenie Akademii Rolniczo-Technicznej w  Olsztynie w  Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (1999 r.) zdegradowały rolę zakładu doświadczal-
nego, a rozwój miasta i potrzeby inwestycyjne podniosły wartość ekonomiczną loka-
lizacji. 

Tereny zajęte przez ZDP początkowo znajdowały się na obrzeżu miasta, ale wraz 
z  rozwojem Olsztyna lokalizacja „zbliżyła się” do centrum. Zmiana lokalizacji rela-
tywnej została ujęta w planowaniu miejscowym – obszarowi przypisano funkcję usłu-
gowo-handlowa. W  ostatnich latach uniwersytet sukcesywnie sprzedawał poszcze-
gólne części dawnego zakładu. W efekcie, w 2017 r. teren pełnił wiele różnorodnych 
funkcji – stanowił lokalizację ruchliwej miejskiej ulicy z linią tramwajową, zabudowań 
komercyjnych, osiedli domów jednorodzinnych (ryc. 4) oraz sąsiadującej z powstającą 

7 Historia olsztyńskich Pozort – Gazeta Olsztyńska,http://gazetaolsztynska.pl/202512,Historia-
-olsztynskich-Pozort.html#ixzz4cVipL2H5
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Ryc. 4. Nowoczesna zabudowa mieszkaniowa przy ul. Gruszowe Sady w Olsztynie oraz po-
została część sadu gruszowego ZD Pozorty, widok z ul. Tuwima

Fig. 4. Modern residential buildings at Gruszowe Sady Street and remaining part of a pear 
orchard owned by ZD Pozorty, view from Tuwima Street

Źródło: Zdjęcie własne
Source: Photography taken by author

Ryc. 3. Pozostała wiejska zabudowa mieszkaniowa przy starej części ul. Tuwima w Olsztynie
Fig. 3. The remaining rural residential building at old part of Tuwima Street in Olsztyn

Źródło: Zdjęcie własne
Source: Photography taken by author
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zabudową wielorodzinną utrzymywanej zmniejszonej produkcji rolnej istniejącego 
nadal Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego Pozorty sp. z o.o., podlegającego UWM 
(ryc. 5).

W 2017 r. osiedle domów jednorodzinnych Gruszowe Sady wciąż jeszcze otoczone 
było użytkami rolnymi zakładu, ogrodami działkowymi, a w bezpośrednim sąsiedztwie 
funkcjonowały Rodzinne Ogrody Działkowe Dolinka (ryc. 6).

Zagospodarowywane w latach 30. (ROD) lub powojennych (ZPD), czy też pozosta-
wiane w stanie niezagospodarowanym, użytki rolne znajdowały się przede wszystkim 
na ówczesnych obrzeżach miast. Jednakże w  ciągu niemalże 100 lat zmieniły całko-
wicie swoją lokalizację relatywną. Na początku XXI w. część gruntów należących do 
Uniwersytetu położona była u zbiegu dwóch głównych ulic, Sikorskiego i Tuwima, łączą-
cych centrum miasta z osiedlem mieszkaniowym. Teren, użytkowany jako sady, zgod-
nie planem zagospodarowania przeznaczony był pod zabudowę obiektów handlowych 
o powierzchni powyżej 2000m2. Funkcję uzupełniającą stanowiły tereny zieleni urzą-
dzonej, ciągi piesze oraz drogi. W 2015 r. został sprzedany inwestorowi z branży budow-
lano-dekoracyjnej w  celu wybudowania sklepu wielkopowierzchniowego8.Olsztyńska 

8 Pobrano 9.05.2017 z: http://www.olsztyn.com.pl/artykul,uczelniane-sady-sprzedane-
powstanie-leroy-merlin,19716.html

Ryc. 5. Powstająca zabudowa wielorodzinna na dawnym obszarze sadu ZD Pozorty (po le-
wej) oraz pozostała część gospodarstwa rolnego ZD Pozorty (po prawej)

Fig. 5. Multi-family buildings being erected in the area of former orchard owned by ZD 
Pozorty (on the left) and remaining part of ZD Pozorty farm (on the right)

Źródło: Zdjęcie własne
Source: Photograph taken by author
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uczelnia sprzedała również inne działki znajdujące się w badanym obszarze. Nabywca 
nieruchomości – przedsiębiorstwo budowlane –zadeklarował budowę domów wielo-
rodzinnych. Jak podkreślił ówczesny rektor UWM, teren ten stał się nieużyteczny dla 
uczelni, ważniejsza była jego wartość ekonomiczna i możliwość pozyskania środków 
finansowych na inne inwestycje9.

9 Pobrano 9.05.2017 z: http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,20971067,uwm-sprzedal-
grunty-pod-budowe-nowego-osiedla.html

Ryc. 6. LokalizacjaosiedlaGruszowe Sady oraz wciążistniejącegoROD Dolinka
Fig. 6. Localization of residential settlement Gruszowe Sady and still existing family gar-

den plots Dolinka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z  Atlasu Warmii i  Mazur (http://atlas.warmia.
mazury.pl/)

Source: Author’s study based on the map from Atlas Warmii i Mazur (http://atlas.warmia.mazury.
pl/)
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Perspektywy przekształceń użytków rolnych na przykładzie 
Olsztyna

Można również przypuszczać, iż z  czasem użytki rolne pełniące funkcje rodzin-
nych ogrodów działkowych zostaną przekształcone w  przestrzeń mieszkaniową, 
komercyjną lub też przestrzeń publiczną. Wynika to z  ich korzystnej lokalizacji, 
kosztów alternatywnych wynikających z  utraconych korzyści podatkowych dla 
budżetu miasta, a  także konfliktogennego charakteru – z  jednej strony stanowią 
użytki zielone, tak bardzo potrzebne mieszkańcom zatłoczonych miejskich osiedli 
mieszkaniowych, a z drugiej strony są dostępne tylko dla ograniczonej grupy osób, 
mającej prawo do korzystania z wydzielonych działek. Dodatkowe problemy wyni-
kają z  cech charakterystycznych dóbr wspólnej puli i  dóbr publicznych, jakim jest 
nadużywanie tychże dóbr. W przypadku ROD owe nadużycie przejawia się w wyko-
rzystywaniu ogrodów w celach inne, niż założone. Kontrola NIK wykazała bowiem, 
iż: „na terenach rodzinnych ogrodów działkowych dopuszczono do naruszenia norm 
prawa powszechnie obowiązującego, jak i norm wewnętrznych dotyczących funkcjo-
nowania rodzinnych ogrodów działkowych. Niezgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy 
– Prawo budowlane, na terenie rodzinnych ogrodów działkowych budowano obiekty 
o powierzchni większej niż dopuszczalna powierzchnia zabudowy oraz wbrew art. 13 
ust. 4 ustawy o ROD, działki w rodzinnych ogrodach działkowych wykorzystywano 
na potrzeby mieszkaniowe” (Informacja o wynikach…, 2010, s. 7). W tych przypadkach 
dobro wspólne było wykorzystywane jak dobro prywatne. Jednocześnie fora gazet 
lokalnych dostarczają wielu opisów przypadków, gdy ROD w całej Polsce były wyko-
rzystywane jako działki letniskowe, miejsca głośnych spotkań towarzyskich czy też 
miejsca składowania i często spalania odpadów. Podobne naruszenia mogą w przy-
szłości stanowić podstawę do przekształcenia gruntów zajmowanych przez ROD na 
grunty prywatne lub zagospodarowania w celach publicznych, np. park miejski czy 
ogród jordanowski.

Osobną kwestię stanowią ogrody działkowe zlokalizowane w strefie podmiejskiej 
(obszary trzeci i czwarty, ryc. 1). Lokalizowane dawniej w znacznej odległości od zabu-
dowań miejskich, współcześnie bezpośrednio graniczyły z miastem lub podmiejskim 
osiedlem mieszkaniowym (ryc. 7).

Jeżeli trend migracyjny zostanie utrzymany, wartość ekonomiczna tychże tere-
nów oraz koszt alternatywny utrzymania dotychczasowego przeznaczenia wzrosną. 
W efekcie, w przyszłości tereny te także mogą doświadczyć przeobrażeń w kierunku 
gruntów zurbanizowanych.
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Podsumowanie i wnioski

Współcześnie utrzymywanie użytków rolnych w miastach oraz na ich obrzeżach staje 
się coraz bardziej kosztowne, co jest rezultatem wzrostu korzyści wynikających z alter-
natywnego zagospodarowywania ziemi rolniczej na obszarach miejskich i  podmiej-
skich. Bilans korzyści i  kosztów zmieniają się w  czasie, wraz ze zmieniającymi się 
uwarunkowaniami przekształceń użytków rolnych. Jednym z przykładów, na podsta-
wie którego można było dokonać analizy zmieniających się uwarunkowań, była sytu-
acja ogrodów działkowych, kiedyś pracowniczych, a współcześnie rodzinnych. Drugim 
przykładem były również ogrody, lecz zagospodarowane w  formie przyuczelnianych 
zakładów doświadczalnych. Analizując wybrane obszary zlokalizowane wewnątrz 
Olsztyna lub położone w jego bliskim sąsiedztwie, zauważono, iż na przestrzeni dzie-
sięcioleci zmianie uległa:
• zależność żywicielska pomiędzy podmiejską wsią a miastem – rola podolsztyńskiej 

wsi jako głównego żywiciela uległa marginalizacji, wzrosła natomiast rola miesz-
kaniowa;

• tendencja migracyjna – intensywny napływ ludności do miast w  XX w. osłabł 
w wieku XXI, a wręcz obrał przeciwny kierunek, w wyniku czego Olsztyn doświad-
czał stopniowej depopulacji na rzecz podmiejskich gmin;

• skala potrzeb mieszkaniowych – tereny rolnicze zamieniono w osiedla domów wie-
lorodzinnych (np. osiedle Nagórki założone w latach 70.) lub jednorodzinnych (np. 
osiedle Gruszowe Sady sukcesywnie zabudowywane przez prywatnych inwestorów 
po 2000 r.);

• oferta edukacyjna – Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie ewoluowała w Akademię 
Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, a następnie została przekształcona w Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie, dla którego utrzymywanie w  mieście zakładu 
doświadczalnego stało się nierentowne;

• lokalizacja relatywna oraz wartość ekonomiczna gruntów – wraz z rozwojem prze-
strzennym Olsztyna użytki rolne położone niegdyś na obrzeżach miasta lub wręcz 
poza nim, współcześnie zlokalizowane były stosunkowo blisko centrum, co z kolei 
przesądzało o ich wysokiej wartości rynkowej oraz rosnących kosztach alternatyw-
nych;

• różnorodność ujawnianych potrzeb mieszkańców – z czasem funkcja użytków rol-
nych zagospodarowanych jako ogrody działkowe uległa degradacji (własne uprawy 
nie odgrywają już tak istotnej roli w żywieniu rodziny jak kiedyś), grunty zaczęły 
być niekiedy użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem (pod zabudowę mieszka-
niową lub jako składowisko odpadów), a ich lokalizacja stała się przedmiotem za-
potrzebowania ze strony przedsiębiorców, deweloperów, a także samych mieszkań-
ców miast (w celu stworzenia ogólnodostępnych terenów zielonych).

Można przypuszczać, iż wraz z postępem aktualnych tendencji i kolejnymi zmia-
nami uwarunkowań funkcjonowania użytków rolnych w  miastach i  strefie podmiej-
skiej, będzie następowało dalsze ich kurczenie. Jednakże nie wykluczone są również 
alternatywne scenariusze, w których część użytków rolnych zostanie utrzymana, zmie-



Alina Źróbek-Różańska142

PDGR – PSAH

niając formę na np. przyszkolne czy przyprzedszkolne ekologiczne zielone podwórka 
czy też ekologiczne budownictwo mieszkaniowe w mieście wzbogacone o możliwość 
prowadzenia własnych upraw.
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Łukasz Kryszak. 2017. Wybrane problemy rachunku dochodów 
rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX, 3: 168-173.
Problematyka podejścia metodycznego do liczenia dochodu rolniczego od wielu dzie-
sięcioleci nurtuje naukowców i praktyków w Polsce. O ile w gospodarstwach dużych, 
prowadzących towarową produkcję rolną na dużą skalę coraz częściej znajdują zasto-
sowanie schematy stosowane w działalności pozarolniczej, to w przypadku drobnych 
gospodarstw rolnych wciąż pozostaje wiele pytań i  wątpliwości. Największą barierą 
pozostaje jednak wciąż brak ewidencji zdarzeń gospodarczych, gdyż zdecydowana 
większość gospodarstw rolnych nie ma obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej. 
Celem opracowania była identyfikacja podstawowych ograniczeń w zakresie badania 
dochodów rolniczych i ich determinant oraz próba wskazania na potencjalne kierunki 
rozwoju badań nad dochodami w rolnictwie. W wyniku przeprowadzonych rozważań 
Autor wykazał, że istnieje wiele czynników, które przesądzają o specyfice tworzenia, 
podziału i  tym samym pomiaru dochodów w  rolnictwie. Do czynników tych należy 
m.in. specyfika podmiotów prowadzących działalność rolniczą wynikająca z koegzy-
stencji gospodarstwa domowego i gospodarstwa rolnego oraz występowanie licznych 
czynników wpływających na wysokość tej kategorii ekonomicznej. (TW)

Bazyli Czyżewski. 2017. Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie. 
PWN, UE w Poznamiu, 1-227. 
Opracowanie zwarte o charakterze monografii naukowej wykonane zostało w ramach 
projektu badawczego pt: „Renty polityczne w  rolnictwie obszarów wiejskich”. Praca 
pod intrygującym tytułem dotyczy dysparytetu dochodów w  rolnictwie, który jest 
zjawiskiem powszechnym w krajach rozwiniętych i postępującym w czasie. Pomimo że 
rolnictwo się unowocześnia, wzrasta jego wydajność, to dochody rolników z reguły nie 
rosną lub rosną zbyt wolno. Koncepcje, założenia teoretyczne i istotę kieratu rynko-
wego wprowadził do nauk W. Cochrone, który na przełomie lat 50. i 60. badał sytuację 
produkcyjną i  dochodową rolnictwa amerykańskiego. Bezpośrednią przyczynę tzw. 
kieratu rynkowego stanowi drenaż nadwyżki uzyskiwanej w  rolnictwie, zwłaszcza 
z tytułu wzrostu efektywności poprzez ciągle zmieniające się tzw. giętkie ceny. Jest to 
zjawisko ponadczasowe i ma ono bez wątpienia znaczący, a być może decydujący wpływ 
na przemiany strukturalne w rolnictwie światowym. W polskiej ekonomice rolnictwa 
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zjawisko to było badane raczej rzadko i  z reguły w  ekonomii rolnej nazywane jest 
drenażem nadwyżki ekonomicznej. Współcześnie pojęcie kieratu ewoluuje i rozszerza 
się na nowe obszary życia gospodarczego, a stąd na przestrzeń analizy i oceny ekono-
micznej. Obecnie odnosi się je także do stosowanych nowych, zwykle kosztochłonnych 
technologii produkcji (kierat technologiczny), kieratu rynku ziemi czy kieratu środo-
wiskowego związanego z  kosztochłonnym stosowaniem pestycydów. Można kierat 
odnosić również do zagadnienia wysiłku konkurowania i zakłócania podziału efektów 
tego procesu czy też kieratu zastosowania pracy, zarządzania czy też wprowadzania 
innowacji. Opracowanie zawiera dość skomplikowany aparat weryfikacji statystycznej 
(czy ekonomicznej) służący naukowemu potwierdzeniu przedstawionych tez. Zawarte 
w  opracowaniu interesujące konkluzje są ważnym polem odniesienia do prowadzo-
nych badań naukowych, mogą być także wytycznymi dla kształtowania polityki rolnej 
(także WPR) i dla otoczenia instytucjonalnego rolnictwa. (WM) 
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