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Znaczenie innowacji dla rozwoju polskiego rolnictwa 
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The importance of innovation for the development of Polish 
agriculture in the years 1996–2016
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Streszczenie. Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł dynamiczny wzrost tempa rozwoju 
technologicznego. W dążeniu do uzyskania przewagi rynkowej przedsiębiorstwa prowa-
dzą badania i wdrażają do procesu produkcji innowacyjne produkty i usługi. Dzięki nim 
proces ten staje się technologicznie zaawansowany i dynamiczny. W tej sytuacji inter-
wencja państwa w obszarze rozwoju innowacyjności poszczególnych sektorów gospo-
darki powinna opierać się przede wszystkim na ukierunkowaniu publicznych środków 
na badania i rozwój. Celem artykułu jest określenie zależności pomiędzy postępującym 
procesem wdrażania innowacji a  zmianami strukturalnymi w  rolnictwie, dotyczącymi 
liczby gospodarstw rolnych oraz osób pracujących w omawianym obszarze. Analiza ko-
relacji wykazała silną zależność pomiędzy wydatkami na badania i rozwój w obszarze 
nauk rolniczych i weterynaryjnych a odsetkiem osób zatrudnionych w rolnictwie. Słaba 
zależność zachodzi pomiędzy wydatkami na badania i rozwój (B+R) w rolnictwie a liczbą 
gospodarstw rolnych. Środki kierowane na wzrost innowacyjności w rolnictwie przyczy-
niają się do zmian strukturalnych w sektorze, jednak ze względu na specyfikę branży 
transformacja ta widoczna jest dopiero w dłuższym okresie. 

Słowa kluczowe: innowacyjność • rolnictwo • badania i rozwój w rolnictwie

Abstract. The 21st century brought a dynamic growth in the pace of technological devel-
opment. In pursuit of a market advantage, enterprises conduct research and implement 
innovative products and services in the production process. Thanks to them, this process 
becomes more innovative and dynamic. In this situation, state intervention in the area 
of innovation development of individual sectors of the economy is based primarily on 
directing public funds for research and development. The aim of the article is to deter-
mine the relationship between the progressive process of implementing innovation and 
structural changes in agriculture, regarding the number of farms and people working in 
the analyzed area. Correlation analysis showed a strong relationship between expendi-
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tures on research and development in the field of agricultural and veterinary sciences, 
and the percentage of people employed in agriculture. The weak correlation between ex-
penditures on research and development (R&D) in agriculture and the number of farms. 
Measures directed at the growth of innovation in agriculture contribute to structural 
changes in the sector, however, due to the specificity of the industry, this transformation 
is visible only over a longer period of time.

Keywords: innovation • agriculture • research and development in agriculture

Wstęp

Rozwój innowacyjnej gospodarki jest kluczowym wyzwaniem dla każdego państwa, 
jednak Polska znajduje się dziś w szczególnej sytuacji. Realizowanie wzrostu gospodar-
czego opartego na niskich kosztach pracy nie jest możliwe do utrzymania w dłuższej 
perspektywie czasu. Aby polska gospodarka mogła nadal się rozwijać i zwiększać swą 
konkurencyjność, niezbędne jest oparcie rozwoju gospodarczego na nowoczesnych 
technologiach produkcji i innowacyjnych usługach. Konieczność poszukiwania i wdra-
żania nowoczesnych rozwiązań dotyczy każdego sektora gospodarczego, a innowacyj-
ność staje się kluczowym elementem w dążeniu do uzyskania większej efektywności 
prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie największa część nowych technologii 
powstaje w branży IT, natomiast ze względu na specyfikę działalności dużo trudniej 
jest je wprowadzać w pierwszym sektorze. Tymczasem innowacje w rolnictwie także 
korzystnie wpływają na wzrost produktywności, konkurencyjność produktu na rynku, 
czy też wzrost dochodów osiąganych przez gospodarstwa rolne. Ponadto wspierają one 
zrównoważony rozwój, przynosząc szereg korzyści dla ogółu społeczeństwa. W dąże-
niu do osiągnięcia wyższej dynamiki powstawania i implementacji nowych technologii 
w obszarze rolnictwa niezbędna jest jednak aktywna rola państwa, obejmująca swym 
zakresem zarówno wspieranie inwestycji w  samym sektorze produkcji rolniczej, jak 
i finansowanie badań i rozwoju w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych. 

Zgodnie definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) inno-
wacja jest to proces wdrażania przez przedsiębiorstwo zupełnie nowego lub znacznie 
ulepszonego produktu, usługi, metody marketingowej, metody organizacji w praktyce 
biznesowej, organizacji miejsca pracy, czy relacji z otoczeniem zewnętrznym (OECD, 
2005). Innowacje wprowadzane w  sektorze rolnictwa obejmują przede wszystkim 
inicjację wytwarzania produktów o specyficznych cechach; wdrażanie nowych praktyk 
produkcyjnych, które udoskonalają proces produkcji; zastosowanie nowych rozwią-
zań, służących zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne; 
modernizację pomieszczeń gospodarczych oraz wykorzystanie najnowszych maszyn 
agrotechnicznych (Józwiak, Kagan, Mirkowska, 2012).

Celem artykułu jest określenie zależności pomiędzy innowacyjnością w rolnictwie 
a  zmianami strukturalnymi w  pierwszym sektorze. Na podstawie powyższego celu 
badawczego postawiono następujące hipotezy badawcze:
1. Województwa z dużą liczbą gospodarstw rolnych wykazują przewagę w zatrudnie-

niu w sektorze high-tech (podsektor rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo) na tle całej 
Polski.
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2. Wydatki rządowe ponoszone w obszarze B+R w rolnictwie wpływają na liczbę go-
spodarstw rolnych oraz na poziom zatrudnienia w sektorze.

Zakres terytorialny badań został zawężony do obszaru Polski. Źródłem danych 
statystycznych są bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, Europejskiego Urzędu 
Statystycznego, Banku Światowego i UNESCO.

Teoretyczne aspekty wzrostu innowacyjności w polskim 
rolnictwie
Pojęcie innowacja w  kontekście rozwoju techniczno-ekonomicznego zostało po raz 
pierwszy zdefiniowane przez Schumpetera, który rozumiał je jako rozpoczęcie produk-
cji nowych lub udoskonalonych produktów, zastosowanie nowej metody organizacji 
w  procesie produkcyjnym, marketingowym czy dystrybucyjnym. Twierdził, że inno-
wacja ma być początkiem fundamentalnych zmian, które mają charakter jednorazowy 
i niepowtarzalny (Schumpeter, 1960). Adaptacja nowych technologii jest prioryteto-
wym wyzwaniem stojącym przed każdym sektorem gospodarki krajowej. Wzrost inno-
wacyjności gospodarki kraju jest dodatnio skorelowany z konkurencyjnością regionu 
i znaczeniem na arenie międzynarodowej. Choć postęp technologiczny głównie koja-
rzony jest z branżą IT, to jednak rozwój nowych technologii jest kluczowym elemen-
tem w każdym sektorze gospodarki. W kontekście problemów klimatycznych i zrów-
noważonego rozwoju rozwiązania, o których mówił Schumpeter, są szczególnie ważne 
w sektorze rolnym, gdyż ma on wymiar strategiczny i podlega szeregowi wyzwań, które 
tradycyjnie dzielone były na trzy grupy:
– ekonomiczne, rozumiane jako zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, wzrost 

produktywności, przystępność cenowa i dochodowa produktów żywnościowych;
– przestrzenne, gdzie uwzględniane są: kwestia trwałości obszarów wiejskich, unijna 

i  krajowa polityka rolna oraz powiązania społeczno-ekonomiczne na linii wieś–
miasto, czy też kwestie związane z demograficznymi przemieszczeniami na obsza-
rach wiejskich;

– środowiskowe, czyli aspekty związane z ekologią i kwestiami ochrony środowiska 
(Sikorska, 2015). 

Obecnie należy jednak zwrócić uwagę na także czwarte, jakże istotne wyzwa-
nie, jakim jest innowacyjność w rolnictwie, która stała się priorytetowym aspektem 
rozwoju analizowanego sektora. Każde gospodarstwo rolne, dążąc do osiągnięcia 
możliwie najwyższej pozycji na rynku, powinno systematycznie wdrażać różnorodne 
instrumenty innowacyjnego zarządzania i produkcji (Wójcik, 2011).

W celach porównawczych udziału zatrudnienia w  sektorze high-tech (podsektor 
rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo) w stosunku do całkowitego zatrudnienia w sektorze 
high-tech na obszarze Polski wykorzystano wskaźnik ujawnionych przewag kompara-
tywnych Balassy’ego (RCA), którego formułę podano poniżej:
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gdzie:
xij/Sxij –  iloraz wielkości zatrudnienia high-tech (podsektora rolnictwo, leśnic-

two, rybołówstwo) i-tego regionu do wielkości całkowitego zatrudnienia 
w sektorze high-tech w i-tym regionie;

Sj xij  /Si Sj xij –  iloraz sumy wartości zatrudnienia w  sektorze high-tech (podsektor 
rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo) we wszystkich regionach badanej 
grupy referencyjnej do wartości całkowitego zatrudnienia w  sektorze 
high-tech w grupie badanych regionów. 

O posiadaniu przewagi komparatywnej w danym sektorze mówi się, gdy dany region 
posiada względnie pokaźne zasoby w określonym sektorze gospodarki. Balassy, kreu-
jąc wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych, opierał się na modelu Ricardo 
(Balassa i Noland, 1989). Wskaźnik zawsze przyjmuje wartości dodatnie i mieści się 
w przedziale [0, +∞]. WartośćRCA interpretuje się w następujących przedziałach:
– 0 < RCA ≤ 1 – brak ujawnionej przewagi komparatywnej sektora;
– 1 < RCA ≤ 2 – ujawniona słaba przewaga komparatywna;
– 2 < RCA ≤ 4 – ujawniona przeciętna przewaga komparatywna;
– RCA > 4 – silna przewaga komparatywna sektora.

Z pojęciem innowacyjności ściśle połączone są instytucje opierające działalność 
w głównej mierze na nowych technologiach. Nieustannie powstają podmioty gospodar-
cze, powszechnie zwane startupami, które są wyznacznikiem poziomu innowacyjności 
w każdej branży. W sektorze rolnym są one szczególnie liczne w Stanach Zjednoczonych 
oraz Indiach. Firmy te oferują przede wszystkim produkty i usługi dotyczące:
– oprogramowania do zarządzania gospodarstwem,
– precyzyjnego rolnictwa i analizy danych,
– różnego rodzaju czujników usprawniających procesy produkcyjne oraz rozwój rol-

nictwa precyzyjnego,
– analizy danych odnoszących się do chowu zwierząt gospodarczych,
– robotów i dronów przeznaczonych do monitorowania upraw,
– inteligentnego nawadniania,
– modyfikacji genetycznych roślin i zwierząt,
– rynków i  targowisk w  perspektywie nowych metod sprzedaży, przede wszystkim 

z wykorzystaniem mobilnych aplikacji,
– analizy składu roślin i wytworzonych produktów, w celu zwiększenia wiedzy konsu-

menta o wartościach odżywczych wyrobów.

W Polsce rolniczy rynek startupowy dopiero powstaje. Istnieje niewiele firm oferu-
jących innowacyjne produkty czy usługi dla gospodarstw rolnych. W  perspektywie 
rozwoju gospodarstw wielkoobszarowych, wyspecjalizowanych i  wysoko zmechani-
zowanych potrzeby wdrażania nowych technologii zarządzania gospodarstwem są 
ogromne i mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy, 
redukcji kosztów czy wzrostu dochodów rolników. 
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W celu przyspieszenia postępu technologicznego w rolnictwie na terenie Europy 
stworzono System Innowacji w  Rolnictwie (AIS). Inicjatywa AIS ma swój początek 
w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to tematyką transferu wiedzy i informacji w rolnic-
twie zajęły się organizacje OECD oraz FAO1. Do roku 2008 działania AIS ograniczały 
się do badania powiązań pomiędzy instytucjami badawczymi, prywatnym przemy-
słem i  rolnikami, którzy wdrażali innowacje na terytorium państw rozwijających 
się. Dodatkowo skupiano się na wyspecjalizowanych technologiach i  konkretnych 
produktach, a  nie na kwestiach odnoszących się do strategii politycznych. Dziś jest 
to koncepcja, która odbiega od prostej interpretacji innowacji, skupiającej się jedy-
nie na badaniach i rozpowszechnianiu wiedzy. Innowacyjność jest tu rozumiana jako 
kompleksowa sieć kooperujących ze sobą instytucji publicznych, przedsiębiorstw 
i  przede wszystkim organizacji społecznych. Program angażuje dużą liczbę osób, 
które mają za zadanie kreację, wsparcie i transfer innowacji oraz dotarcie do rolników 
i  przekazanie im wiedzy na temat innowacji technologicznych. Wszystkie działania 
są objęte opieką państwa, które opracowuje strategie rozwoju, przekazuje wsparcie 
finansowe dla badaczy oraz doradców zrzeszonych w różnych organizacjach i instytu-
cjach. Głównym celem koncepcji jest wzmocnienie zdolności do adaptacji innowacji, 
zarówno w produkcji rolniczej, jak i w kwestiach marketingowych. Adresatami AIS są 
potencjalnie wszystkie podmioty, które są powiązane z  produkcją rolniczą i  marke-
tingiem produktów rolnych. W efekcie realizacji założeń mają powstać innowacyjne 
rozwiązania zarówno technologiczne, jak i  instytucjonalne, polepszające procesy 
produkcji w rolnictwie (Spielman i Birner, 2008). 

Problematyka rozwoju innowacyjności w obszarze rolnictwa, leśnictwa i żywności 
podjęta została także w  największym w  historii programie ramowym finansowania 
badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej, nazwanym Horyzont 2020. W ramach 
realizacji założeń do roku 2020 prowadzone są badania i wdrażane nowe rozwiązania, 
które w efekcie mają skutkować polepszeniem wydajności produkcji, poprawą stanu 
środowiska, rozwoju zrównoważonego przemysłu rolno-spożywczego i leśniczego oraz 
wzrostem usług i produktów rolnictwa ekologicznego. W celu wzmocnienia kooperacji 
pomiędzy podmiotami sektora utworzono Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na 
rzecz Wydajności i Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa (EIP-AGRI).Kluczowym zada-
niem EIP-AGRI jest przyspieszenie procesu wdrażania i rozwoju innowacji w rolnic-
twie i  leśnictwie w  krajach Unii Europejskiej. Środki na badania i  rozwój pochodzą 
z funduszy programu Horyzont 2020, polityk rozwoju obszarów wiejskich, gdzie jako 
priorytet wskazano wspieranie transferu wiedzy i  innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i obszarach wiejskich. 

Także Polska systematycznie przeznacza coraz większe nakłady finansowe na 
badania i rozwój w rolnictwie. 

Pomimo iż wydatki na badania i rozwój w obszarze nauk rolniczych i weterynaryj-
nych wykazują tendencję rosnącą, zwłaszcza od roku 2010, to analizując zestawienie 
udziału tych wydatków w całkowitych wydatkach na badania i rozwój, nadal uwidacz-
nia się deprecjacja inwestycji w obszar nauk rolniczych.

1 FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations.
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W ostatnich latach można zaobserwować wzrost całkowitych wydatków na badania 
i rozwój, co powoduje, że rosną również wydatki w obszarze nauk rolniczych i wetery-
naryjnych. Jednak procentowy udział wydatków na badania i rozwój w obszarze nauk 
rolniczych i weterynaryjnych w całkowitych wydatkach na badania i rozwój spada, co 

Ryc. 1. Krajowe wydatki krajowe brutto na B+R w obszarze nauk rolniczych i weterynaryj-
nych według parytetu siły nabywczej dolara

Fig. 1. Domestic gross national expenditure on R+D in the field of agricultural and veteri-
nary sciences according to the purchasing power parity of the dollar

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UIS UNESCO
Source: Author’s study based on database UNESCO

Ryc. 2. Udział wydatków na B+R w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (PPP) w cał-
kowitych wydatkach na B+R według parytetu siły nabywczej dolara (%)

Fig. 2. Share of expenditure on R+D in the field of agricultural and veterinary sciences 
(PPP) in total R+D expenditure according to the purchasing power parity of the dol-
lar (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UIS UNESCO, dostęp 2018 r.
Source: Author’s study based on database UNESCO
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następuje w  efekcie przekazania większej kwoty środków finansowych na pozostałe 
podsektory B+R. Wpływa to niekorzystnie na rozwój wiedzy i innowacyjności w rolnic-
twie. Ze względu na rosnące w wolnym tempie środki finansowe zakres badań został 
okrojony w  obszarze nauk związanych w  rolnictwem w  porównaniu z  pozostałymi 
obszarami nauki, co wpływa na uniemożliwienie intensywnego i  szybkiego rozwoju 
nowoczesnych technologii oddziałujących na prowadzenie działalności rolniczej. 

Analiza zatrudnienia sektora high-tech w obszarze nauk 
rolniczych i weterynaryjnych na tle zmian strukturalnych 
w rolnictwie

Rozwój technologiczny w sektorze rolnictwa oddziałuje na liczbę osób zatrudnionych 
w  gospodarstwach rolnych. Z  roku na rok w  Polsce odnotowuje się coraz mniejszą 
liczbę pracujących w gospodarstwach rolnych, co związane jest m.in. z rosnącą tech-
nizacją rolnictwa. Największy spadek liczby osób pracujących w  rolnictwie nastąpił 
w  latach 2005–2014. Wydatki na badania i  rozwój w  rolnictwie są jednym z  wielu 
czynników, które oddziałują na liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych. 
Rosnące wydatki na B+R w  obszarze nauk rolniczych i  weterynaryjnych mają swe 
odzwierciedlenie m.in. we wzroście mechanizacji i informatyzacji rolnictwa, chemiza-
cji, innowacyjnych technologiach produkcji, czy ulepszaniu organizacji i zarządzania 
w gospodarstwach rolnych.

Współczynnik korelacji na poziomie –0,8546 świadczy o silnej zależności pomiędzy 
badanymi zmiennymi, które wykazują korelację ujemną. Ujemna wartość wskaźnika 
korelacji oznacza, że wraz ze wzrostem wydatków na badania i  rozwój w  rolnictwie 
maleje odsetek osób zatrudnionych w  gospodarstwach rolnych w  całkowitej liczbie 
osób pracujących. Przyczyny spadku liczby osób zatrudnionych w  rolnictwie mają 
charakter wielopłaszczyznowy. Proces ten jest efektem m.in. wzrostu technizacji 
rolnictwa, nowych rozwiązań związanych z  zarządzaniem gospodarstwem rolnym 
i  zastosowaniem innowacyjnych metod wykorzystywanych przy organizacji, w  tym 
uproszczenia procesu produkcji. Ponadto determinantami malejącej liczby osób 
pracujących w gospodarstwach rolnych są zachodzące zmiany w strukturze agrarnej, 
a także zmiany na rynku pracy (Stolarska, 2007). Postęp technologiczny w rolnictwie 
oddziałuje również na liczebność gospodarstw rolnych. Analiza korelacji dotycząca 
wpływu wydatków na badania i  rozwój w  rolnictwie na liczbę gospodarstw rolnych 
w  Polsce wykazała występowanie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. 
Współczynnik korelacji na poziomie –0,4735 wskazuje na korelację ujemną, co ozna-
cza, że wraz ze wzrostem wartości wydatków przeznaczonych na badania i  rozwój 
w  obszarze nauk rolniczych i  weterynaryjnych, maleje liczba gospodarstw rolnych. 
Ze względu na stosunkowo niską wartość współczynnika, badane zmienne wykazują 
zależność umiarkowaną, choć przyczyn spadku ilości gospodarstw rolnych doszukiwać 
się można w wielu obszarach. Rozwój wywołany zwiększonymi nakładami na obszar 
B+R w rolnictwie może przyczynić się do szybszego zaniechania działalności rolniczej 
przez rolników prowadzących gospodarstwa o niewielkim areale ziemi (Wojewodzic, 
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2017). Większa mechanizacja i innowacyjność w rolnictwie wpływają na rozwój wysoko 
wyspecjalizowanych i wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Przyczynia się to do 
wykupu ziemi przez rolników wdrażających innowacyjne procesy produkcji od osób 
prowadzących gospodarstwa przynoszące niskie korzyści finansowe.

Ważną rolę w  kreowaniu potencjału innowacyjnego w  rolnictwie spełnia kapi-
tał ludzki zatrudniony w sektorze high-tech, poszukujący nowych rozwiązań w celu 
udoskonalenia procesów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Dostrzega się duże 
dysproporcje w  udziale osób pracujących w  poszczególnych podsektorach obszaru 
nowych technologii na terytorium Polski. 

Województwa, które uzyskały wartość wskaźnika Balassy większą od 1, wykazały 
w  roku 2016 przewagę komparatywną pod względem liczby osób pracujących nad 
wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w  pierwszym sektorze. Przewagę kompara-
tywną w udziale zatrudnienia w obszarze high-tech (podsektor rolnictwo, leśnictwo, 

Ryc. 3. Wykres rozrzutu: Zależność pomiędzy udziałem osób zatrudnionych w rolnictwie 
w całkowitej liczbie pracujących a wydatkami na B+R w rolnictwie

Fig. 3. Scatterplot: Relationship between the share of persons employed in agriculture in 
the total number of employees and expenditures on R+D in agriculture

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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rybołówstwo) wykazały województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, 
wielkopolskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, małopolskie, łódz-
kie. Wymienione województwa cechuje najwyższy udział osób pracujących w obsza-
rze nowych technologii sektora rolniczego w  całkowitej liczbie osób zatrudnionych 
w sektorze high-tech. W tych regionach Polski najintensywniej tworzone są innowa-
cyjne rozwiązania, mające na celu udoskonalanie prowadzenia gospodarstw rolnych. 
Ważnym aspektem zastosowania innowacyjnych rozwiązań w  prowadzeniu gospo-
darstw rolnych jest chęć rolników do przyswajania nowej wiedzy i wdrażania pozna-
nych możliwości w praktyce. Jednak w większości przypadków wprowadzanie znaczą-
cych zmian i  nowości budzi niechęć wśród osób prowadzących działalność rolniczą 
(Kiełbasa i  Puchała, 2015). Działania instytucji mających na celu przekazywanie 
wiedzy odnoszącej się do innowacyjności w rolnictwie są być może niewystarczające 
ze względu na brak dobrze funkcjonującego Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczej na 
szczeblu krajowym. Środki finansowe kierowane do rolniczych instytucji naukowo-
-badawczych są niewystarczające, by zagwarantować odpowiedni transfer wiedzy 
z organizacji naukowych czy politycznych poprzez instytucje doradztwa rolniczego do 

*1 – łódzkie, 2– mazowieckie, 3 – małopolskie, 4 – śląskie, 5 – lubelskie, 6 – podkarpackie, 7 – świętokrzyskie, 8 – podlaskie, 
9 – wielkopolskie, 10 – zachodniopomorskie, 11 – lubuskie, 12 –dolnośląskie, 13 – opolskie, 14 – kujawsko-pomorskie, 
15 – warmińsko-mazurskie, 16 – pomorskie 

Ryc. 4. Wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych Balassy w zatrudnieniu w sekto-
rze high-tech, podsektor rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo

Fig. 4. Index of disclosed comparative advantages of Balassa in employment in the high-
-tech sector, sub-sector agriculture, forestry, fishing

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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praktyki rolniczej (Kania i in., 2011). Proces adaptacji, a w rezultacie także efekty wdra-
żania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oddziałujące na zmiany strukturalne, ze 
względu na specyfikę sektora, zapewne będą się pojawiać w dłuższym okresie. 

Podsumowanie

W dobie nieustannego postępu technologicznego i  rozwoju gospodarki opartej 
na innowacjach sektor rolniczy stoi przed licznymi wyzwaniami. Rolnictwo jest 
tym obszarem, gdzie proces rozwoju i  wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 
produkcyjnych i  organizacyjnych napotyka wiele przeszkód. W  ramach struk-
tur Unii Europejskiej, jak również bezpośrednio w  Polsce tworzone są instytucje, 
które mają za zadanie kreować innowacyjne rozwiązania odnoszące się wprost do 
sektora rolniczego oraz przekazywać wiedzę o najnowszych technologiach rolnikom. 
Przykładami tego typu organizacji są Europejskie Partnerstwo na rzecz Wydajności 
i  Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa, czy też System Innowacji w  Rolnictwie. 
Rozwój nowych technologii w sektorze rolnictwa finansowany jest w ramach wydat-
ków na B+R w  obszarze nauk rolniczych i  weterynaryjnych. W  latach 1996–2014 
procentowy udział wydatków w obszar B+R w rolnictwie w całkowitych wydatkach 
na B+R wykazał tendencję malejącą. W okresie tym z roku na rok całkowite wydatki 
na B+R w Polsce rosły. Pomimo to procentowy udział wydatków na B+R w obszarze 
nauk rolniczych i weterynaryjnych w stosunku do pozostałych obszarów B+R w ostat-
nich latach spada. Przeprowadzone analizy wskazują, że zwiększające się wydatki 
na badania i  rozwój w  rolnictwie oddziałują na liczbę osób zatrudnionych w  tym 
sektorze, powodując spadek osób pracujących w gospodarstwach rolnych. Ponadto 
analogiczna zależność zachodzi pomiędzy wielkością środków kierowanych na B+R 
w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych a liczbą funkcjonujących gospodarstw 
rolnych. Estymacja wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych Balassy 
wykazała przewagę dziewięciu województw w udziale zatrudnienia w sektorze high-
-tech, podsektor rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, w  stosunku do całkowitego 
zatrudnienia w  sektorze high-tech. Regiony wykazujące przewagę komparatywną 
są w  większości województwami rolniczymi, na obszarze których działają ośrodki 
uniwersyteckie, ośrodki doradztwa rolniczego i  inne instytucje przyczyniające się 
do wzrostu innowacyjności polskiego rolnictwa. Należy także podkreślić, że proces 
adaptacji innowacji do pierwszego sektora jest długotrwały, a  w  rezultacie także 
efekty wdrażania innowacyjnych rozwiązań w  rolnictwie, które przekładają się na 
zmiany strukturalne, ze względu na specyfikę sektora, pojawiać się będą w dłuższej 
perspektywie czasu. 
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Finansowe uwarunkowania działalności prospołecznej 
polskich banków spółdzielczych

Financial determinants of pro-social activities of Polish 
cooperative banks

Sławomir Juszczyk, Marta Idasz-Balina
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie. Głównym celem badań było określenie kluczowych czynników finanso-
wych warunkujących poziom wsparcia przekazywanego na rzecz społeczności lokalnych 
w  ramach działalności związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przez pol-
skie banki spółdzielcze. Badania przeprowadzono na grupie 56 banków spółdzielczych. 
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in. że działalność prospołeczna 
banków spółdzielczych uwarunkowana była przede wszystkim wielkością banku. Ponadto 
stwierdzono, że banki spółdzielcze decyzje na temat wielkości środków przekazywanych 
na cele społeczne podejmują głównie w  odniesieniu do bieżącej sytuacji (tj. aktualny 
zysk, wielkość obliga kredytowego oraz liczba klientów) oraz z uwzględnieniem zachowa-
nia bezpieczeństwa finansowego wyrażonego poziomem współczynnika wypłacalności 
z roku ubiegłego. 

Słowa kluczowe: działalność społeczna • bank spółdzielczy • efektywność

Abstract. The main purpose of the research was to determine the key factors shaping 
the amount of support provided to local communities in the framework of CSR activities 
by Polish cooperative banks. The research was carried out on a group of 56 co-operative 
banks. Based on the conducted research, it was found that the social activities of co-op-
erative banks were determined primarily by the size of the bank. In addition, it was found 
that cooperative banks make decisions on the amount of funds transferred for social pur-
poses based especially on the current situation (i.e. current profit, credit debt size and 
number of customers) and taking into account the financial security expressed as the 
level of the solvency ratio from the previous year.

Keywords: pro-social activities • cooperative bank • internal determinants • efficiency
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Wstęp

Działalność banków we współczesnym świecie wywiera istotny wpływ na całą gospo-
darkę i  społeczeństwo. Społecznie odpowiedzialne zarządzanie bankiem jest trudną 
kwestią, gdyż często oczekiwania interesariuszy względem banków są rozbieżne. Do 
grup interesariuszy (ang. stakeholders) instytucji bankowych zalicza się: pracowników 
banku, klientów, akcjonariuszy oraz społeczeństwo, w  obrębie którego działa dana 
instytucja. Przedsiębiorstwa bankowe są zmuszone godzić oczekiwania tych grup 
interesariuszy, przy tym muszą uwzględniać oczekiwania swoich właścicieli, którzy 
liczą na pomnożenie zainwestowanego kapitału. Dlatego też odpowiedzialna działal-
ność banku będzie postrzegana w różny sposób w zależności od grupy interesariuszy, 
której będzie dotyczyła. Dodatkowo banki jako instytucje zaufania publicznego odgry-
wają szczególną rolę w systemie gospodarczym. Wynika to z funkcji, jakie instytucje 
bankowe pełnią (Kata, 2013). Pierwsza z nich to funkcja komercyjna, która wskazuje 
na bank w  kontekście podmiotu rynkowej sfery gospodarki, którego aktywność jest 
nastawiona na osiąganie korzyści właścicieli oraz korzyści własnych sprzężonych 
z korzyściami dla właścicieli. Druga z funkcji, tj. funkcja służebna wskazuje na pewne 
cechy działalności banku, jako podmiotu społecznego, mającego jak najlepiej służyć 
społeczeństwu i posiadającego określone powinności społeczne. 

Warto pokreślić, że banki spółdzielcze różnią się pod wieloma względami od 
banków komercyjnych. Są one wyjątkowymi podmiotami ekonomii społecznej, gdyż 
w  prowadzeniu swojej działalności obok celu ekonomicznego ważnym elementem 
ich działalności jest spełnianie misji społecznej. Funkcjonowanie banków spółdziel-
czych nie opiera się jedynie na maksymalizacji zysku przy jednoczesnej minimalizacji 
ryzyka, jak to jest w przypadku banków komercyjnych, ale w swojej działalności zaspo-
kaja potrzeby swoich udziałowców i społeczności lokalnej, a także dążenie do rozwoju 
rynków lokalnych.

Bank spółdzielczy jest wyjątkowym przykładem instytucji, która z  jednej strony 
jest nierozłącznym elementem współczesnych globalnych rynków finansowych, 
z  drugiej zaś jest sercem lokalnych systemów finansowych (Szpringer, 2009). Przez 
dekady funkcjonowały one, bazując na ideach samopomocy i  wzajemnego wsparcia 
połączonego z  działalnością na rzecz swoich członków oraz rynków i  społeczności 
lokalnych (Alińska, 2008). Stąd też bank spółdzielczy uważany jest za podmiot finan-
sowy, należący do członków będących jednocześnie jego właścicielami i  klientami 
(Balina, 2016). Banki spółdzielcze tworzone są przez osoby pochodzące z  tej samej 
społeczności lokalnej, bądź przez osoby przynależne do tej samej grupy zawodowej lub 
działające dla osiągnięcia wspólnego celu (Babbie, 2001). Dlatego idea spółdzielczości 
oraz samych banków spółdzielczych jest tak głęboko zakorzeniona w  świadomości 
społeczności lokalnych, a banki spółdzielcze w istotnym zakresie wspierają i uczestni-
czą w zrównoważonym rozwoju lokalnym (Golec, 2010). Część regionów Polski dzięki 
bankom spółdzielczym uniknęła, zatem wykluczenia społecznego i  finansowego 
spowodowanego brakiem dostępu do usług bankowych. 

Banki spółdzielcze należą do grona podmiotów ekonomii społecznej, gdyż 
obok realizacji celów ekonomicznych ważnym elementem ich działalności jest 
realizacja misji społecznej. Funkcjonowanie banków spółdzielczych nie opiera się 
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wyłącznie na ich dążeniu do maksymalizacji zysku, jak to ma miejsce w przypadku 
banków komercyjnych, ale w swojej działalności zaspokajają one przede wszystkim 
potrzeby swoich udziałowców i  społeczności lokalnej. Ponadto banki spółdzielcze 
dążą także do rozwoju rynków lokalnych na terenie, których prowadzą działalność 
(Balina, Kowalski, Różyński, 2014). Dlatego też banki spółdzielcze różnią się istotnie 
od banków komercyjnych m.in. pod względem formy prawnej, celów biznesowych, 
wielkości oraz historii. Co ważniejsze, podstawowe działania banków spółdzielczych 
opierają się na solidarności i  współpracy w  ramach lokalnych społeczności, które 
mają za zadanie wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz małych miast, przez 
co przyczyniają się po części do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (Bąk 
i Kulawczuk, 2009). 

Rozpatrując wymiar społeczny działalności banków spółdzielczych, w  pierwszej 
kolejności należy podkreślić niedoskonałość działań informacyjnych zarówno na 
poziomie samych spółdzielni, jak i  całego sektora bankowości spółdzielczej (Balina, 
2013). Mimo wskazywania na społeczny kontekst funkcjonowania tych banków, ocena 
działalności w  dalszym ciągu dokonywana jest głównie w  wymiarze finansowym, 
podczas gdy łączna ocena ich funkcjonowania powinna uwzględniać również wymiar 
społeczny (Campbell, Moore, Metzger, 2002). Mając zaś na uwadze różne znaczenia 
społecznych aspektów działalności poszczególnych instytucji, uwzględnienie w ocenie 
również społecznego wymiaru działalności banków spółdzielczych dałoby pełniejszy 
obraz efektów ich działalności (Balina i in., 2014). Pozwoliłoby to m.in. na uwzględnie-
nie w ocenie ekonomicznej trudniejszych warunków prowadzenia działalności przez 
banki spółdzielcze na terenach wiejskich i  miejsko-wiejskich. W  związku z  tym na 
poziomie sektorowym do oceny wymiaru społecznego działalności banków spółdziel-
czych istotne byłoby gromadzenie informacji uwypuklających społeczny charakter 
bankowości spółdzielczej i  ich upublicznianie (Miles i  Munilla, 2005). Przykładowo, 
Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych w publikowanych danych staty-
stycznych oprócz grupy wskaźników typowo ekonomiczno-finansowych prezentuje 
grupę wskaźników dotyczących społecznego wymiaru bankowości spółdzielczej, 
takich jak: dynamika wzrostu liczby członków, udział nadwyżki finansowej przezna-
czonej na cele społeczne, czy np. wskaźnik udziału członków w walnym zgromadzeniu 
(Szambelańczyk, 2008).

Społeczny wymiar działalności banku spółdzielczego, który powinien być wykorzy-
stany przy jego ocenie, dobrze by składał się z takich zasad, jak (Cannon, 1992):
– wyraźna orientacja na społecznie użyteczne cele przedsięwzięć,
– oddolny obywatelski charakter inicjatyw,
– specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania,
– możliwie partycypacyjny charakter działań,
– ograniczona dystrybucja zysków.

Warto jednak pamiętać, że powyższy zestaw zasad nie musi zostać spełniony 
w pełni, aby jakieś przedsiębiorstwo uznać za prospołeczne. Również od przedsięwzię-
cia zaliczanego do sektora ekonomii społecznej nie wymaga się spełnienia wszyst-
kich kryteriów, lecz tylko większości z  nich. Problemem związanym z  określeniem 



Sławomir Juszczyk, Marta Idasz-Balina20

PDGR – PSAH

użyteczności społecznej działalności banków spółdzielczych jest rozstrzygnięcie, czy 
podstawowym motywem funkcjonowania banków jest interes ekonomiczny przeja-
wiający się wysokim poziomem efektywności czy też jest on jedynie instrumentem 
dla realizacji celów społecznych (Carroll, 2004). Przykładem takiego stanu rzeczy jest 
to, że w  Polsce tylko 27% spółdzielni deklaruje cele społeczne, jako najważniejsze 
motywy podejmowanie działalności gospodarczej. Najważniejszym zaś motywem, 
wskazywanym przez kierownictwo spółdzielni jest poprawa sytuacji materialnej jej 
członków i pracowników.

Kolejnym elementem związanym ze społecznym charakterem bankowości spo łecz-
nej jest to, że cele społeczne mogą być deklarowane i realizowane w odniesieniu do 
lokalnego środowiska, tj. określonej społeczności (Chemmanur i  Fulghieri, 1994). 
Omawiana reguła przejawia się tym, że banki spółdzielcze najczęściej ograniczają 
zasięg swojej działalności społecznej do terenu, na którym prowadzą działalność 
i  dystrybucję usług. Dlatego też w  swoich deklaracjach strategicznych banki te 
często wskazują kwestie zaspokajania potrzeb swoich członków i klientów, ale tylko 
w  pewnym środowisku lokalnym (McDonaldd i  Rundle-Thiele, 2008). Istotne jest 
jednak, aby w ślad za określonymi deklaracjami tworzone były i udostępniane społe-
czeństwu informacje o  faktycznie podejmowanych działaniach społecznych. Wydaje 
się, że niekiedy brak wiedzy o  podejmowanych działaniach społecznych i  specyfice 
funkcjonowania banków spółdzielczych może być przyczyną niedostrzegania ich 
funkcji społecznych (Kornelik, 2009). W praktyce cel społeczny realizowany jest m.in. 
przez świadczenie usług finansowych na terenie ekonomicznie trudnym, oferowanie 
usług finansowych, w tym kredytów dla finansowo słabszych klientów, przeciwdzia-
łanie wykluczeniu finansowemu, propagowanie korzystania z usług bankowych oraz 
wszechstronne wspieranie społeczności lokalnych. 

Materiał i metody

Celem głównym badań było określenie współzależności między wybranymi czynni-
kami ekonomiczno-finansowymi a  wielkością wsparcia przekazywanego na rzecz 
społeczności lokalnych w  ramach działalności związanej ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu banków spółdzielczych w  Polsce. Mając na uwadze skuteczne 
rozpoznanie podjętego zagadnienia do badań przyjęto siedmioletni okres badawczy 
obejmujący lata 2009–2015, tj. począwszy od pierwszego pełnego roku po wystąpieniu 
kryzysu finansowego. Mając na uwadze realizację przyjętego celu, wykorzystano dane 
pierwotne i wtórne.

Dane pierwotne zgromadzono podczas badania ankietowego przeprowadzonego 
wśród zarządzających bankami spółdzielczymi oraz klientów banków spółdzielczych. 
Badania prowadzono w  drugiej połowie 2016 r. W  pierwszym etapie badań ankiety 
wysłano pocztą elektroniczną do wszystkich banków spółdzielczych funkcjonujących 
w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Wypełnione ankiety otrzymano z 62 
banków spółdzielczych, przy czym w przypadku 6 banków zawierały one istotne braki, 
które spowodowały wyłączenie tych podmiotów z badań. Ostatecznie do badań wyko-
rzystano dane pochodzące z 56 banków spółdzielczych, co stanowiło blisko 10% popu-
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lacji generalnej. Wtórne źródła materiału stanowiły sprawozdania finansowe zawarte 
w Monitorze Spółdzielczym B, dane statystyczne Komisji Nadzoru Finansowego, dane 
statystyki masowej dotyczące Unii Europejskiej oraz Polski, a  także dane liczbowe 
badanych banków. 

W celu określenia zależności między wybranymi zmiennymi wykorzystano współ-
czynnik korelacji linowej Pearsona (Borkowski, Dudek, Szczęsny, 2003; Grabiński, 
Wydymus, Zeliaś, 1982). Należy nadmienić, że do oceny siły związku korelacyjnego 
między badanymi cechami wykorzystano przedziały istotności zależności korelacyj-
nych zaproponowane przez Starzyńską (2006). 

Wyniki i dyskusja

Mając na uwadze realizację celu głównego, podjęto próbę określenia wpływu wybra-
nych czynników na wielkość wsparcia przekazywanego przez bank na rzecz społecz-
ności lokalnych, w  ramach działalności związanej ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. W tym celu określono zależność korelacyjną między wybranymi czynnikami 
charakteryzującymi bank spółdzielczy, takimi jak: zysk netto (tys. zł), ROA (%), ROE 
(%), C/I, NPL (%), TCR (%), suma bilansowa (tys. zł), fundusze własne ogółem (tys. zł), 
depozyty ogółem (tys. zł), kredyty ogółem (tys. zł), liczba rachunków ogółem (szt.), 
liczba członków banku (szt.), a ogólną kwotą środków przekazywanych na działalność 
prospołeczną przez bank (tys. zł), liczbą wspieranych inicjatyw prospołecznych (szt.) 
oraz udziałem środków przekazywanych na działalność prospołeczną przez bank 
w jego zysku netto. Informacje na temat środków przeznaczonych na cele społeczne 
pochodziły z przeprowadzonych ankiet. Do badań przyjęto, że będą to kwoty przezna-
czane przez badane banki na działalność prospołeczną.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że relatywnie wyższy poziom korelacji z ogólną 
kwotą środków przekazywanych na działalność prospołeczną przez bank spółdzielczy 
stwierdzono w  przypadku zysku netto (–26,6%), sumy bilansowej (–26,2%), fundu-
szy własnych (–27,0%), depozytów ogółem (–26,4%) oraz kredytów ogółem (25,8%). 
Wyniki badań wskazują na istnienie wyraźnej, ale niskiej zależności korelacyjnej. 
Warto zauważyć, że we wszystkich wskazanych przypadkach współczynnik korelacji 
był ujemny, co może wskazywać na to, że wraz ze wzrostem wielkości banku wyrażonej 
sumą bilansową, wielkością funduszy, depozytów ogółem, kredytów ogółem i  zysku 
netto malał udział środków przeznaczanych przez bank na działalność społeczną 
w  zysku netto. Może to oznaczać, że większe banki proporcjonalnie mniej środków 
przeznaczały na działalność prospołeczną skierowaną na rzecz społeczności i rynków 
lokalnych. Jednak aby dokładnie stwierdzić kierunek oddziaływania miedzy badanymi 
zmiennymi, należałoby dokonać dodatkowych obliczeń. W  przypadku pozostałych 
zmiennych poziom korelacji był statystycznie nieistotny. 

Dokonując analizy zależności korelacyjnej między badanymi cechami banku 
a  liczbą wspartych przez bank inicjatyw, stwierdzono, że tylko w  przypadku jednej 
zmiennej, określającej poziom ROE, zależność ta była wyraźna, ale niska. Warto 
zauważyć, że w tym przypadku współczynnik korelacji był dodatni, co oznaczało, że wraz 
ze wzrostem rentowości funduszy własnych banku spółdzielczego, rosła liczba wspie-
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Tabela 1. Tabela korelacji liniowej Pearsona między środkami przeznaczonymi na działal-
ność prospołeczną przez badane banki spółdzielcze a wybranymi cechami

Table 1. Pearson’s linear correlation table between the funds allocated for social activi-
ties by the examined cooperative banks and the selected features
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Udział kwoty darowizn 
w zysku (%) / Share of 
donations in profit (%)

–0,262 0,270 –0,264 –0,258 –0,131 –0,157

Liczba darowizn (szt.)
Total donations (pcs) –0,044 –0,056 –0,035 –0,053 0,076 –0,028

Kwota darowizn ogółem (zł)
Total donation amount (PLN) 0,191 0,193 0,188 0,214 0,301 0,045

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Tabela 2. Tabela korelacji liniowej Pearsona między środkami przeznaczonymi na działal-
ność prospołeczną przez badane banki spółdzielcze a poziomem ich efektywności

Table 2. Pearson’s linear correlation table between the measures for pro-social activities 
by the cooperative banks examined and the level of their effectiveness

Wyszczególnienie / Item

Zysk netto 
(tys. zł)

Net profit 
(thous. PLN)

ROA 
(%) 

ROE 
(%) C/I NPL 

(%)
TCR 
(%) 

Udział kwoty darowizn 
w zysku (%) / Share of 
donations in profit (%)

–0,266 –0,080 –0,142 –0,128 –0,041 0,074

Ogółem liczba darowizn 
(szt.) / Total donations (pcs) 0,042 –0,021 0,237 –0,104 –0,019 –0,128

Kwota darowizn ogółem (zł) 
Total donation amount 
(PLN)

0,269 –0,033 0,109 –0,049 0,083 –0,270

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study
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ranych przez niego inicjatyw prospołecznych. Banki spółdzielcze o wyższym poziomie 
ROE są na ogół mniejsze i znajdują się przeważnie na obszarach wiejskich. W przypadku 
natomiast pozostałych zmiennych poziom zależności korelacyjnej był niski. 

Interesującym zagadnieniem była zależność między kwotą przekazanych darowizn 
a wybranymi cechami określającymi bank. W tym przypadku istotny poziom korelacji 
zaobserwowano w przypadku takich zmiennych, jak: kredyty ogółem, liczba rachun-
ków klientów banku, zysk netto oraz poziom współczynnika wypłacalności. 

Najwyższy poziom korelacji odnotowano w przypadku liczby rachunków klientów 
w banku – korelacja na poziomie 30% oznacza, że im więcej klientów posiadał bank 
tym więcej środków przeznaczał na cele społeczne. Może to być związane z  chęcią 
pozyskania przez bank większej liczby klientów oraz zatrzymaniem dotychczasowych 
klientów banku. W  przypadku zmiennych określonych jako zysk netto oraz TCR, 
współczynnik korelacji względem ogólnej kwoty przeznaczonej przez bank na cele 
społeczne wyniósł blisko 27%, przy czym w  przypadku zysku netto był on dodatni, 
a w przypadku TCR był ujemny. Może to wskazywać na to, że banki spółdzielcze, które 
uzyskiwały wyższe wyniki finansowe, chętniej dzieliły się nim ze społecznościami na 
obszarze prowadzonej działalności. W przypadku TCR oznaczało, że wraz ze wzrostem 
współczynnika wypłacalności banki przeznaczały mniejszą kwotę na działania prospo-
łeczne. Mogło to wynikać, z tego, że współczynnik wypłacalności po części wpływa na 
rentowność działalności bankowej, co w przypadku zbyt wysokiego poziomu współ-
czynnika wypłacalności często skutkuje jego niższą rentownością, a tym samym ogra-
nicza bank co do możliwości podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych 
w określonym zakresie.

Podsumowanie

Celem głównym badań było określenie czynników wewnętrznych charakteryzujących 
wielkość wsparcia przekazywanego na rzecz społeczności lokalnych w ramach działal-
ności związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przez polskie banki spół-
dzielcze. Badania przeprowadzono na grupie 56 banków spółdzielczych, co stanowiło 
blisko 10% wszystkich banków spółdzielczych działających w Polsce, w związku z tym 
uzyskane wyniki badań nie mogą być uogólniane na wszystkie banki spółdzielcze 
prowadzące działalność w  Polsce. Niemniej mogą one stanowić pomocnicze źródło 
informacji dla menedżerów i  członków banków spółdzielczych przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących wsparcia działalności społecznej w  warunkach lokalnych. Na 
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
– Udział kwoty darowizn w zysku banku był zdeterminowany przede wszystkim wiel-

kością banku (tj. sumą bilansową, funduszami własnymi, depozytami ogółem i kre-
dytami ogółem) oraz poziomem zysku netto. Co ważniejsze, współczynniki korela-
cji między tymi cechami we wszystkich przypadkach były ujemne, co może świad-
czyć o tym, że większe banki proporcjonalnie mniej środków z zysku przeznaczały 
na działalność prospołeczną skierowaną na rzecz społeczności i rynków lokalnych, 
tym samym banki mniejsze, częściej zlokalizowane na terenach wiejskich, przezna-
czały większą część zysku na rzecz społeczności lokalnej.
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– Analizy wykazały, że w przypadku ogólnej kwoty środków przekazanych na działal-
ność społeczną przez banki spółdzielcze najsilniej skorelowane okazały się nastę-
pujące zmienne: kredyty ogółem, liczba klientów banku oraz zysk netto. 
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Możliwości rozwoju drobnych gospodarstw rolnych poprzez 
wykorzystanie rozwiązań spółdzielczych 

Possibilities of small farms’ development through the use 
of cooperative solutions

Marta Kawa, Wiesława Kuźniar
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

Streszczenie. Urynkowienie produkcji rolnej spowodowało wiele problemów dla roz-
woju drobnych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarach wiejskich i podmiej-
skich, które często mają problem ze sprzedażą żywności wyprodukowanej we własnym 
gospodarstwie. Drobne gospodarstwa rolne z racji niewielkiej skali produkcji zmuszone 
są korzystać z pośrednictwa w zaopatrzeniu w środki produkcji i w zbyciu swej produkcji. 
Jednym z rozwiązań proponowanych dla tych gospodarstw jest zrzeszanie się i wspólne 
rozwiązywanie problemów. Współpraca rolników może przybierać różne formy organi-
zacyjno-prawne, jednak najbardziej rozpoznawalną i  historycznie ugruntowaną wśród 
producentów rolnych jest kooperacja w ramach spółdzielni. Poprzez spółdzielnie drobni 
producenci rolni będą mogli zaopatrywać się w środki produkcji po korzystnych cenach 
i  sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom. Zakres wspólnych inicjatyw 
wśród drobnych gospodarstw rolnych, które produkują na niewielką skalę, jest marginal-
ny. Dlatego należy wykorzystać rozwiązania spółdzielcze, które mogłyby przyczynić się do 
rozwoju tych właśnie gospodarstw. Obecnie drobne gospodarstwa rolne funkcjonujące na 
obszarach wiejskich i podmiejskich mają ogromne możliwości, jeśli chodzi o zbyt artyku-
łów rolnych prosto z gospodarstw poprzez sprzedaż bezpośrednią produktów rolniczych 
z gospodarstwa konsumentowi końcowemu. Głównym celem opracowania jest określenie, 
jakie możliwości rozwoju daje właścicielom drobnych gospodarstw rolnych współpraca 
w ramach spółdzielni. 

Słowa kluczowe: drobne gospodarstwa rolne • współpraca • spółdzielnie

Abstract. The marketization of agricultural production has caused many problems for 
the development of small farms operating in rural and suburban areas which often have 
problems with sale of food produced on their own farms. Small farms due to their small 
scale of production are forced to use intermediaries in the supply of means of produc-
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mailto:wkuzniar@ur.edu.pl


Marta Kawa, Wiesława Kuźniar28

PDGR – PSAH

tion and in the sale of their production. One of the solutions proposed for these farms 
is associating and joint problem solving. Farmers’ cooperation may take various organ-
izational and legal forms, however, the most recognizable and historically established 
among agricultural producers is cooperation within the co-operative. Co-operatives will 
allow small-scale agricultural producers to source their means of production at afforda-
ble prices and sell their products directly to consumers. The range of joint initiatives 
among small farms that produce on a  small scale is marginal. Therefore, cooperative 
solutions that could contribute to development of these farms should be used. At pres-
ent, small farms operating in rural and suburban areas have great opportunities when it 
comes to selling agricultural goods from farms, through direct selling of farm products 
to final consumers. The main objective of the study is to determine which development 
opportunities can be given to small farms owners by co-operatives.

Keywords: small farms • cooperation • co-operatives

Wstęp

W krajach Unii Europejskiej tematyka dotycząca drobnych gospodarstw rolnych jest 
uznawana za istotną. Wynika to z dbałości o odpowiednie kształtowanie przestrzeni 
i krajobrazu, tworzenie miejsc odpoczynku i  turystyki, jak również przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym i oczyszczanie powietrza (Sroka, 2013). Drobne gospodarstwa 
rolne mają wręcz historyczną tradycję w polskiej gospodarce, nie zawsze jednak bywały 
doceniane, współcześnie odgrywają znaczącą ekonomiczną i społeczną rolę.

Funkcjonowanie drobnych gospodarstw rolnych zapewnia bezpieczeństwo żywno-
ściowe przede wszystkim dla mieszkańców wsi oraz miast i aglomeracji. Postępujący 
proces degradacji środowiska naturalnego, szczególnie wokół dużych miast i rozbudo-
wujących się aglomeracji spowodował wzrost zainteresowania problematyką zrówno-
ważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowaniem drobnych gospodarstw 
rolnych. Aby zapewnić sprawność ekonomiczną i  społeczną tym gospodarstwom, 
konieczne jest wsparcie umożliwiające i zachęcające producentów do tworzenia spół-
dzielni rodzinnych gospodarstw rolnych.

Spółdzielnie małych gospodarstw rolnych zapewniają lepszy dostęp do zasobów, 
usług, szkoleń w zakresie podnoszenia poziomu jakości produkcji żywności, przyczy-
niają się również do redukcji kosztów transakcyjnych, zapewniają wspólny marketing 
oraz tworzą nowe miejsca pracy, co jest szczególnie ważne na obszarach wiejskich. 

Spółdzielnie odgrywają znaczącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwój obsza-
rów wiejskich i  podmiejskich. W  przypadku funkcjonowania drobnych gospodarstw 
rolnych szczególnie ważne jest stworzenie aktywnego i  rozwijającego się obszaru 
wiejskiego. Okazuje się, jak pisze Zegar (2012), że eliminacja rodzinnych gospodarstw 
rolnych powoduje osłabienie żywotności miejscowości wiejskich oraz małych miast, 
które funkcjonują w  symbiozie z  tymi gospodarstwami. Małe gospodarstwa mogą 
świadczyć usługi np. agroturystyczne dla mieszkańców miast oraz prowadzić sprzedaż 
bezpośrednią produktów z gospodarstwa.

Spółdzielnie odgrywają ważną rolę w rozwoju ekonomicznym i społecznym oraz 
w  tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy (Wyrzykowska, 2014). Szczególnie dużą rolę 
powinny odgrywać spółdzielnie socjalne, które mają za zadanie aktywizację zawodową 
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osób mających trudności ze znalezieniem pracy, a zwłaszcza te działające na obsza-
rach wiejskich i podmiejskich.

Materiał i metody

Głównym celem opracowania jest określenie, jakie możliwości rozwoju daje właści-
cielom drobnych gospodarstw rolnych współpraca w ramach spółdzielni. W artykule 
wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu. Część prezentowa-
nych danych zaczerpnięto z Bazy Danych Krajowej Rady Spółdzielczej. W opracowaniu 
wykorzystano publikacje naukowe zwarte oraz ciągłe. Zakres czasowy analizy dotyczy 
okresu po zmianie systemu gospodarczego. Obejmuje lata 1988–2015, w których przed-
stawiono zmianę liczby spółdzielni wiejskich w Polsce. Rodzaje podmiotów spółdziel-
czych, które były brane pod uwagę to: spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu „Samopomoc 
chłopska”, spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie, rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych, banki spółdzielcze, grupy 
producentów rolnych.

Funkcje ekonomiczne i społeczne drobnych gospodarstw 
rolnych w Polsce

Szacuje się, że na świecie funkcjonuje prawie 530 milionów gospodarstw rolnych. W tym 
ponad 85% ma obszar poniżej 2 ha użytków rolnych, prawie 12% posiada powierzchnię 
od 2 do 10 ha, a  tylko 0,4 powyżej 100 ha (Halamska, 2014). W  Polsce w  2012 roku 
funkcjonowało 1 456 402 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków 
rolnych, w tym gospodarstwa o powierzchni poniżej 2 ha stanowiły 19,7%, natomiast 
łącznie gospodarstwa poniżej 5 ha stanowiły 52,1% ogółu gospodarstw rolnych (Żmija 
i  Szafrańska, 2015). Ze względu na skalę działania drobne gospodarstwa rolne mają 
ogromne znaczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla ludno-
ści wsi oraz miast. Mają większe możliwości elastycznego reagowania na zmiany zapo-
trzebowania na rynku oraz preferencje konsumentów, są mniej podatne na zagrożenia 
związane np. z epidemią grypy niż duże farmy. Pełnią również wiele ważnych funkcji 
ekonomicznych i społecznych.

Powszechnie znane zadania gospodarstw rolnych są związane z produkcją rolniczą 
i ekonomicznym wymiarem funkcjonowania rodzin rolniczych. Jednak ważne są także 
aspekty ekologiczne, przestrzenne, środowiskowe, społeczne i kulturowe (Michalska, 
2012).

Obecnie wybrani autorzy wskazują, że funkcjonowanie drobnych gospodarstw 
rolnych wynika z  konieczności pełnienia przez nie, nie tylko i  wyłącznie funkcji 
produkcyjnych, lecz przede wszystkim społecznych. 

Jedną z ważnych funkcji społecznych, która jest realizowana od początku istnienia 
małych gospodarstw rolnych, jest obrona przed ubóstwem i  wykluczeniem społecz-
nym (Żmija i Czekaj, 2014). Produkcja uzyskiwana z gospodarstwa pozwala na zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb żywieniowych dla wszystkich osób wchodzących 
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w skład gospodarstwa domowego rolnika. Umożliwia także uzyskiwanie dochodu ze 
sprzedaży występujących okresowo nadwyżek produkcji. Zdaniem Musiała (2013) 
posiadanie kilku hektarów użytków rolnych i  własnego domu daje ogromne poczu-
cie bezpieczeństwa. W regionach o wysokim bezrobociu gospodarstwa rodzinne nie 
tylko dają możliwość objęcia się przez rolnika preferencyjnym systemem ubezpieczeń 
społecznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lecz także są gwarantem 
bezpieczeństwa żywnościowego rodziny.

Dużą szansą dla poprawy sytuacji ekonomicznej drobnych gospodarstw rolnych 
jest obecnie możliwość sprzedaży bezpośredniej poprzez rolniczy handel detaliczny, 
przy czym aby ją prowadzić, należy spełnić szereg warunków: surowce wykorzysty-
wane do produkcji lub bezpośrednio sprzedawane powinny pochodzić w  większości 
z  gospodarstwa rolnego rolnika, który tą sprzedaż prowadzi, produkty powinny być 
wytwarzane przez rolnika bądź członków jego rodziny i nie może on przy tym zatrud-
niać pracowników do przygotowania bądź obróbki sprzedawanej żywności (www.
wetgiw.gov.pl/handel). Żywność może być również sprzedawana do sklepów, placówek 
zbiorowego żywienia, stołówek szkolnych, a  także w  ramach agroturystyki i  przez 
Internet. Pomocne w prowadzeniu opisanych form sprzedaży mogą być rozwiązania 
spółdzielcze, np. spółdzielnie socjalne.

Ważnym zadaniem stawianym przed drobnymi gospodarstwami rolnymi jest 
opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest 
możliwość tworzenia odpowiednich placówek na obszarach wiejskich. Rolnicy również 
mogą się włączyć w proces tworzenia takich placówek, a pomocne dla nich może się 
okazać wykorzystanie doświadczeń spółdzielczych. Szczególnie osoby bezrobotne 
miałyby duże szanse na utworzenie spółdzielni socjalnej, która mogłaby prowadzić 
przedszkola, opiekę nad osobami starszymi i  niepełnosprawnymi. Zdaniem Suchoń 
(2013) spółdzielnie socjalne są szczególnie potrzebne na wsi, gdzie bezrobocie jest 
bardzo wysokie, a  możliwości udzielenia pomocy osobom wykluczonym, niepełno-
sprawnym i w podeszłym wieku są ograniczone w porównaniu z obszarami miejskimi. 

Ważnym aspektem funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych jest tworze-
nie sielskiego krajobrazu wsi poprzez utrzymanie tradycyjnego modelu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego. Dzięki temu podtrzymuje się różnorodność krajobrazu i zwięk-
sza atrakcyjność turystyczną regionu. Aby zachować tradycyjny krajobraz polskiej wsi, 
można tworzyć spółdzielnie, które będą zajmowały się utrzymaniem rzemiosła, w tym 
artystycznego, będą dbać o odnawianie wsi poprzez odpowiednie budownictwo oraz 
świadczyć usługi remontowe, projektowe, architektoniczne i inne. 

Kolejną ważną funkcją realizowaną przez drobne gospodarstwa rolne jest ochrona 
środowiska naturalnego. Małe obszarowo gospodarstwa wpływają na ochronę bioróż-
norodności ekosystemów rolnych, wykorzystując ekstensywne metody produkcji. 
Ornitolodzy doceniają rolę drobnych gospodarstw rolnych, w  których występuje 
mniejsze zagęszczenie zwierząt, zużywają mniejsze ilości środków ochrony roślin 
oraz nawozów (www.birdlife.org). Pola oddzielone naturalnymi granicami, takimi jak 
krzewy, trawy sprzyjają osiedlaniu się ptaków, przyczyniając się do zachowania bioróż-
norodności i atrakcyjności terenu.

www.wetgiw.gov.pl/handel
www.wetgiw.gov.pl/handel
www.birdlife.org
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Rola spółdzielni jako formy integracji społeczności lokalnej

Zmieniające się uwarunkowania społeczne i  ekonomiczne powodują wiele proble-
mów związanych z  funkcjonowaniem i  rozwojem społeczności lokalnej oraz spół-
dzielczości.

Liberalizacja życia gospodarczego, postęp techniczno-organizacyjny, ewolucja 
zacho wań konsumentów powodują, że rynki krajowe, regionalne i  lokalne stają się 
coraz bardziej zmienne (Brodziński, 2014).

Zjawiska te stawiają przed spółdzielniami wiele wyzwań. Wiele problemów, 
z którymi borykają się mieszkańcy oraz drobne gospodarstwa rolne, jest możliwe do 
rozwiązania poprzez współdziałanie na szczeblu lokalnym. Jednak ważne jest, aby 
społeczność lokalna, samorząd lokalny, członkowie spółdzielni, właściciele drobnych 
gospodarstw rolnych włączyli się i  zaangażowali w  rozwiązywanie tych problemów 
(ryc. 1).
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LOKALNA
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Ryc. 1. Współpraca na szczeblu lokalnym 
Fig. 1. Co-operation at local level

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Społeczność lokalna, w  tym szczególnie drobne gospodarstwa rolne, które przy 
wsparciu samorządu lokalnego tworzą spółdzielnie, przyczyniają się do integracji 
społecznej, poprawy dobrostanu społecznego, spójności terytorialnej. Poprzez współ-
działanie można osiągnąć silniejsze poczucie wspólnoty i tożsamości, co może zain-
spirować do współpracy przy wielu inicjatywach i projektach lokalnych. 

Spółdzielcze formy integracji społeczności lokalnych będą mogły się rozwijać, 
w sytuacji gdy:
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– obszar wiejski czy podmiejski zachowa swą atrakcyjność jako miejsce zamieszkania 
i pracy,

– wykwalifikowani młodzi ludzie pozostaną na obszarach wiejskich,
– zdolność do innowacji znajdzie akceptację i uznanie społeczne, 
– przedsiębiorczość oparta na wspólnej formie działania będzie bazować na poten-

cjale lokalnych zasobów, 
– zostaną utworzone instytucje doradcze i edukacyjne, służące rozwojowi grupowych 

przedsięwzięć (Czternasty, 2013).

Wspólne działania mogą przybierać różne formy, można założyć spółdzielnię 
socjalną prowadzącą sklepik, w  którym będą sprzedawane przetworzone produkty, 
żywność z domowej produkcji rolników. Można również otworzyć stołówkę, z której 
będą mogły korzystać osoby starsze, czy sklep Internetowy, który będzie się zajmował 
sprzedażą żywności. Takie inicjatywy mogą przyczynić się do rozwoju danego regionu. 
Drobni rolnicy będą mogli uzyskać dodatkowy dochód, społeczność lokalna, szcze-
gólnie osoby bezrobotne, niepełnosprawne będą miały szansę na znalezienie zatrud-
nienia. Ważne jest również wsparcie ze strony samorządu lokalnego, który może być 
współzałożycielem spółdzielni socjalnej.

Umacnianie i rozwój spółdzielczości wiejskiej leży nie tylko w interesie rolników 
i  konsumentów, lecz przede wszystkim społeczności lokalnej i  całego państwa. Aby 
spółdzielczość wzmocniła swoją rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym, konieczne są 
zmiany w prawodawstwie spółdzielczym, wszechstronna edukacja na temat tej formy 
działalności oraz stworzenie mechanizmów umożliwiających spółdzielniom łatwiej-
sze pozyskanie kapitału na rozwój (Kata, 2014). Skuteczność grup i społeczeństw do 
podejmowania działań zbiorowych przekłada się na rezultaty ekonomiczne, osiągany 
poziom dobrobytu, a także spójność społeczną (Ostrom i Ahn, 2007). Okazje do podej-
mowania działań zbiorowych występują w  sytuacji pojawienia się wielu problemów 
społecznych i ekonomicznych (Grodzicki, 2015).

Spółdzielczość jako forma zbiorowej zaradności umożliwia społecznościom lokal-
nym utrzymanie aktywności społeczno-gospodarczej. Zapobiega ubóstwu, marginali-
zacji i wykluczeniu społecznemu.

Problemy, rozwój i funkcjonowanie spółdzielni

Doświadczenie z lat 1989–2016 wskazuje, że wiele tradycyjnych spółdzielni wiejskich 
ma problemy z przystosowaniem się do warunków gospodarki rynkowej oraz znalezie-
niem rozwiązań, które pozwoliłyby nie tylko na ich dalsze trwanie, lecz także rozwój.

Jak pisze Brodziński (2014), jeśli spółdzielnie wiejskie mają przetrwać, potrzebują 
dobrze przemyślanego wsparcia ze strony swoich członków, lokalnych społeczności, 
samorządów lokalnych oraz samorządów spółdzielczych. Wskazując na problemy spół-
dzielczości obszarów wiejskich, nie można zapominać, że jest wiele spółdzielni, które 
potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości i umocnić własną pozycje na rynku. Są to 
na przykład banki spółdzielcze czy spółdzielnie mleczarskie. Zmianę liczby spółdzielni 
wiejskich w Polsce w latach 1988–2015 przedstawia tabela 1.



Możliwości rozwoju drobnych gospodarstw rolnych... 33

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 2 • 2018 

Tabela 1. Liczba spółdzielni wiejskich w Polsce w latach 1988–2015
Table 1. Number of rural cooperatives in Poland in 1988–2015

Wyszczególnienie
Specification

Lata / Years 2015 / 1988 
(w %)1988 2008 2015

Spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu 
„Samopomoc chłopska”
Supply and sale cooperatives 
„Peasant self-help”

1912 1345 1119 58,5

Spółdzielnie mleczarskie 
Dairy cooperatives 323 169 140 43,3

Spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie
Horticultural and apicultural cooperatives 140 90 51 36,4

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Agricultural production co-operatives 2089 806 698 33,4

Spółdzielnie kółek rolniczych
Cooperatives of farm wheels 2006 652 526 26,2

Banki spółdzielcze
Cooperative banks 1663 579 562 33,8

Inne spółdzielnie (w tym grupy producentów 
rolnych)
Other cooperatives (including groups of 
agricultural producers)

101 105 388 384,2

Ogółem
Total 8234 3746 3484 42,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Krajowej Rady Spółdzielczej
Source: Prepared on the basis of the data of the National Co-operative Council

Liczba spółdzielni wiejskich w  latach 1988–2015 zmniejszyła się o  ponad 57%. 
Największy spadek odnotowano w branży spółdzielni kółek rolniczych, których liczba 
zmniejszyła się o ponad 73%. Natomiast wzrost liczby spółdzielni nastąpił w zakresie 
grup producentów rolnych, których liczba wzrosła niemal czterokrotnie. 

Organizowanie się rolników w spółdzielcze grupy producentów może mieć istotny 
wpływ na rozwój gospodarczy wspólnot lokalnych, prowadząc do poprawy sytuacji 
materialnej mieszkańców obszarów wiejskich (Płoski, 2014).

W Polsce wiele istniejących spółdzielni ciągle walczy o utrzymanie się na rynku. 
W  działalności spółdzielni należy uwzględnić interesy członków, użytkowników, 
pracowników, konsumentów oraz całej społeczności lokalnej. Korzyści osiągane przez 
producentów rolnych w ramach współpracy ze spółdzielnią to przede wszystkim:
– osiąganie korzystniejszej pozycji na rynku,
– zwiększanie możliwości zbytu produkcji z własnych gospodarstw rolnych poprzez 

wspólny marketing, 
– zapewnienie korzystnych źródeł zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej,
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a Complementary Payment to the area of the basic crop group

– elastyczne dostosowanie produkcji do potrzeb rynku,
– ograniczenie ryzyka produkcyjnego,
– zwiększenie własnych dochodów (Brodziński, 2014),
– dostęp do informacji rynkowej, która umożliwia dostosowanie produkcji do oczeki-

wań odbiorców pod względem asortymentu, jakości, ilości i sposobu przygotowania 
do sprzedaży,

– dostęp do informacji technologicznej i ekonomicznej (Boguta i in., 2014).

Producenci poprzez wspólne działania marketingowe mogą propagować własne 
marki, zwracać uwagę na to, że oferują dobrą jakościowo żywność, zapewniać różno-
rodność produktów, wskazywać wyjątkowe cechy produktów. Spółdzielczość jest 
najbardziej korzystną formą zrzeszenia się dla drobnych gospodarstw rolnych, dającą 
możliwość rozwoju tych gospodarstw.

Spółdzielnie rolnicze można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje (Pomocna dłoń…, 
2013):
1) spółdzielnie produkcyjne, które posiadają wspólny sprzęt, bądź razem zarządzają 

wspólnymi gruntami,
2) spółdzielnie usługowe, które wspierają członków, zaopatrując ich w środki produk-

cji rolnej lub zapewniając wspólną dystrybucję i marketing produktów. Jednym ze 
szczególnych rodzajów spółdzielni usługowej jest spółdzielnia negocjująca, której 
rola polega na prowadzeniu negocjacji z innymi przedsiębiorstwami, w celu uzy-
skania lepszych warunków handlowych dla swoich członków.

Zakładanie spółdzielni negocjujących w Polsce przez drobne gospodarstwa rolne 
zwiększyłoby siłę przetargową poszczególnych gospodarstw w całym łańcuchu dostaw 
żywności oraz umożliwiło osiąganie korzyści skali wynikających ze współpracy. 
Ponadto reagując na wymagania konsumentów, którzy są coraz częściej zaintereso-
wani pochodzeniem żywności, można nawiązać długotrwałe relacje z  nabywcami, 
zapewniając wysoką jakość i  bezpieczeństwo dostarczanej żywności oraz innowacje 
produktów.

Spółdzielczość w Polsce nadal odgrywa marginalną rolę, jeśli chodzi o zrzeszenie 
się drobnych gospodarstw rolnych. Współpraca producentów ma ogromne znaczenie, 
czego przykładem są producenci z  wielu krajów UE (Francja, Anglia), którzy tworzą 
zróżnicowane krótkie łańcuchy dostaw, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku. 
Najczęściej krótkie łańcuchy dostaw obejmują sprzedaż bezpośrednią z gospodarstwa 
rolnego w punktach sprzedaży przy gospodarstwie. Producenci tworzą również portale 
internetowe, „obwoźne sklepy”, kawiarnie oraz odpowiadają za bezpośrednie zaopa-
trzenie dla gastronomii w sektorze publicznym.

Przykładem dobrych praktyk może być spółdzielnia Peasant Evolution Producers 
Co operative w Anglii, którą założyli drobni producenci. Początkowo zajmowała się 
organizowaniem, tworzeniem i rozwojem krótkich łańcuchów dostaw poprzez sprze-
daż produktów bezpośrednio konsumentom, restauracjom i  punktom sprzedaży 
detalicznej. Następnie zbudowała wielofunkcyjny zakład przetwórczy. Utworzono 
również mobilną kawiarnię oraz gastronomię i prowadzono uliczną sprzedaż żywości. 
Co ciekawe, lokalne obszary wiejskie obsługuje mobilny sklep (www.peasantevolu-

www.peasantevolution.co.uk
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tion.co.uk). Ponadto spółdzielnia promuje rolnictwo ekologiczne i  zrównoważone 
zarządzanie gruntami, rzemiosło wiejskie i zdrową lokalną kuchnię. Jest to doskonały 
przykład tego, jak mogą wspólnie wspierać się i rozwijać drobne gospodarstwa rolne, 
który należałoby propagować na gruncie polskim. 

W krajach UE w  środowisku wiejskim zakładane są spółdzielnie, które powstają 
w różnych obszarach działania, i są to np.: 
– spółdzielnie wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (biogazowanie, 

energia wiatrowa, wodna, z biomasy, energia słoneczna).
– spółdzielnie do sprzedaży bezpośredniej ekologicznych produktów rolnych, wy-

produkowanych w gospodarstwach członków spółdzielni,
– spółdzielnie oferujące usługi agroturystyczne, organizowanie wycieczek, promo-

wanie piękna krajobrazu,
– spółdzielnie oferujące usługi w zakresie szkoleń dla ludności, prowadzenia działal-

ności kulturalno-oświatowej,
– spółdzielcze przedszkola zakładane przez mieszkańców gmin, w których brak ta-

kich placówek,
– spółdzielnie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz osobami 

w trudnej sytuacji życiowej,
– spółdzielnie opieki zdrowotnej, na obszarach, na których zaczyna brakować ośrod-

ków zdrowia lub lekarzy,
– spółdzielnie usługowe i handlowe różnego typu (Boguta i in., 2014).

Zdaniem Katy (2016) w  warunkach gospodarki rynkowej spółdzielczość ma do 
zrealizowania wiele funkcji i zadań, które są trudne do zastąpienia przez inne podmioty 
gospodarcze czy struktury organizacyjne.

Podsumowanie 

Postępujący proces degradacji środowiska naturalnego spowodował zainteresowanie 
problematyką zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowaniem 
drobnych gospodarstw rolnych. W wielu krajach UE, również w Polsce, zaczęto doceniać 
rolę drobnych gospodarstw rolnych. Aby zapewnić sprawność ekonomiczną i społeczną 
dla tych gospodarstw, konieczne jest jednak wsparcie umożliwiające i  zachęcające 
producentów do zrzeszania się i  tworzenia spółdzielni. Drobne gospodarstwa rolne 
pełnią ważne funkcje ekonomiczne oraz wiele funkcji społecznych. Mimo częstej 
krytyki przez różne instytucje w  Polsce drobnych gospodarstw, w  której za główną 
ich wadę uważa się niższą efektywność ekonomiczną, okazuje się, że są one jednak 
niezbędne do zapewnienia m.in. bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców wsi 
oraz miast. Społeczne poparcie w zakresie pełnionych funkcji produkcyjnych i społecz-
nych przez drobne gospodarstwa rolne jest najlepszym uzasadnieniem ich istnienia 
i konieczności wsparcia ze strony instytucji państwowych. Ogromną szansą rozwoju 
drobnych gospodarstw rolnych obecnie jest możliwość sprzedaży bezpośredniej 
żywności z domowej produkcji rolników, co pozwoli na zwiększenie zysków rolników 

www.peasantevolution.co.uk


Marta Kawa, Wiesława Kuźniar36

PDGR – PSAH

i poprawę ich efektywności ekonomicznej. Tym bardziej, że coraz częściej konsumenci 
poszukują żywności, która pochodzi ze znanego źródła, do którego mają zaufanie. 
Jednak nie każdy rolnik dysponuje odpowiednimi warunkami i umiejętnościami, aby 
taką sprzedaż prowadzić. Dlatego, aby umożliwić rozwój tym gospodarstwom, biorąc 
przykład z krajów UE, rolnicy powinni zrzeszać się, tworząc spółdzielnie. W Polsce nie 
wykorzystuje się spółdzielczych form gospodarowania w wielu obszarach, w których 
funkcjonują spółdzielnie w Europie i na świecie. Daje to potencjalnym członkom spół-
dzielni – w tym właścicielom drobnych gospodarstw rolnych – olbrzymie możliwości 
działania i dalszego rozwoju.
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Rolnicze i ekonomiczne aspekty uprawy zbóż w warunkach 
miejskich i górskich

Agricultural and economic aspects of growing cereals under 
urban and mountain conditions 

Kazimierz Klima, Andrzej Lepiarczyk 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej

Streszczenie. W aktualnej literaturze brakuje licznych publikacji dotyczących skuteczno-
ści dopłaty ONW w rekompensowaniu mniejszych plonów i większych nakładów poniesio-
nych w agrotechnice stosowanej na górskich użytkach rolnych. Stało się to przesłanką do 
podjęcia badań w tym zakresie. Celem pracy była ocena plonowania i nadwyżki bezpośred-
niej uzyskanej z uprawy zbóż jarych wysiewanych w zróżnicowanych warunkach: miej-
skich (Mydlniki koło Krakowa, poza ONW) i górskich (Czyrna koło Krynicy, teren ONW). 
Przedmiotem badań były dwa jednoczynnikowe doświadczenia wykonane w latach 2013– 
–2016 w Stacji Mydlniki oraz w Stacji Czyrna. W wyniku badań stwierdzono, że zboża jare 
uprawiane w lepszych warunkach klimatyczno-glebowych okolic Krakowa wydały o 12% 
większy plon aniżeli w mniej sprzyjających produkcji rolnej warunkach górskich Beskidu 
Niskiego. Spośród uprawianych zbóż jęczmień jary wydał największy plon. Uprawa tej ro-
śliny przyniosła największe wartości nadwyżki bezpośredniej zarówno na terenach ONW, 
jak i poza tymi trenami. Wartość produkcji oraz nadwyżka bezpośrednia uzyskane w okoli-
cach Krakowa, tj. poza terenami ONW były większe niż w górskich terenach ONW. Dopłata 
ONW wynosząca 450 zł ha–1 w warunkach przeprowadzonego doświadczenia skutecznie 
rekompensowała wartość mniejszych plonów uzyskanych w warunkach górskich. W wa-
runkach produkcyjnych z uwagi na uproszczenia stosowane w agrotechnice wyniki mogą 
być odmienne.

Słowa kluczowe: obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania • zboża jare • 
plon ziarna • nadwyżka bezpośrednia 

Abstract. In the current reference literature, there are no numerous publications on the 
effectiveness of LFA subsidy to compensate lower crop yields and higher expenditures on 
agricultural engineering measures applied to arable lands in mountain farms. This fact 
was a reason for initiating research on this issue. The objective of the research study was 
to assess the yield and gross margin of spring cereals grown under varying conditions: 
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urban conditions (Mydlniki near Kraków, outside the LFA) and mountain conditions 
(Czyrna k. Krynicy, LFA). Two one-factor experiments constituted the research subject; 
the experiments were performed at the Mydlniki Station and Czyrna Station in a period 
between 2013 and 2016. Based on the results obtained it was found that the yield of the 
spring cereals grown under better climatic and soil conditions in the Kraków surrounding 
was 12% higher than that of the cereals grown under less favourable conditions in the 
Beskid Niski Mountain Range. Of the spring cereals cultivated, the spring barley had the 
highest yield. The growing of spring barley resulted in the highest gross margin both in 
the LFA and outside the LFA. The value of production and gross margin obtained in the 
Kraków surrounding (outside the LFA) were higher than those reported in the mountain 
LFA. The LFA subsidy amounting to 450 zł · ha–1 effectively compensated for the value of 
lower yields obtained in the mountain area.

Keywords: less favoured areas • spring cereals • grain yield • gross margin

Wstęp

Na gruntach ornych znajdujących się na terenach zurbanizowanych uprawiane są 
głównie zboża. Wynika to z  m.in. potrzeby posiadania przez rolnika ograniczonej 
do minimum liczby maszyn uprawowych oraz kombajnu zbożowego. W  przypadku 
uprawy zbóż nie jest konieczne prowadzenie w gospodarstwie produkcji zwierzęcej 
dla m. in. uzyskania obornika. Pozyskiwanie obornika w warunkach miejskich powo-
duje wiele komplikacji. Wymienione okoliczności częściowo tłumaczą duży udział 
zbóż w  strukturze zasiewów na terenach zurbanizowanych. Przedstawiony pogląd 
znajduje potwierdzenie w  pracach innych autorów. Między innymi Sroka (2016) 
stwierdza, że konieczność uproszczeń skutkuje występowaniem na terenach zurba-
nizowanych zazwyczaj upraw ekstensywnych, zaś uprawy bardzo intensywne spotyka 
się sporadycznie. 

Plon zbóż w  dużym stopniu zależy od warunków siedliskowych, takich jak m.in. 
jakość gleby i wysokość nad poziomem morza. Jak wynika z badań Twardego (1993), 
plon zbóż i  ziemniaka uzyskany w  przedziale wysokości 600–700 m n.p.m. był 
o 50% mniejszy od plonu uzyskanego na wysokości do 250–300 m n.p.m. Podobnie 
średni plon czterech podstawowych zbóż uprawianych na glebie klasy VI był średnio 
2–3-krotnie mniejszy niż na glebie klasy pierwszej (Witek, 1979). Utrudnione warunki 
dla plonowania roślin występują zwłaszcza na górskich obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania. Rolnicy gospodarujący na terenach górskich i górzystych 
zaliczanych do ONW otrzymują dopłaty rekompensujące mniejsze plony i  większe 
nakłady występujące na górskich użytkach rolnych.

W dostępnej literaturze brakuje aktualnych licznych opracowań określających 
skuteczność dopłaty ONW w rekompensowaniu mniejszych plonów i większych nakła-
dów występujących w agrotechnice stosowanej na górskich użytkach rolnych. Stało się 
to asumptem dla podjęcia badań w tym zakresie. Celem pracy była ocena plonowania 
i nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z uprawy zbóż wysiewanych w zróżnicowanych 
warunkach: miejskich (Mydlniki koło Krakowa, poza ONW) i  górskich (Czyrna koło 
Krynicy, teren ONW). 
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Materiał i metody

Badania wykonano w latach 2013–2016 w Stacji Doświadczalnej Mydlniki (270 m. n.p.m) 
znajdującej na terenach zurbanizowanych miasta Krakowa oraz w  Górskiej Stacji 
Doświadczalnej Czyrna (545 m. n.p.m. Beskid Niski, tereny górskie). Przedmiotem 
badań były dwa jednoczynnikowe doświadczenia polowe wykonane metodą losowa-
nych bloków w  czterech powtórzeniach. Pierwsze założono w  Stacji Mydlniki, zaś 
drugie w Stacji Czyrna. Pojedyncze poletko posiadało powierzchnię 18 m2. Uprawiano 
pszenżyto jare, jęczmień jary i owies oplewiony. Przedplonem dla wszystkich zbóż 
był ziemniak na oborniku. W obydwu stacjach zastosowano jednakowe nawożenie: 
72 kg · ha–1 N, 34 kg · ha–1 P oraz 55,6 kg · ha–1 K.. Chwasty zwalczano herbicydem 
Granstar w dawce 24 g · ha–1 w końcu fazy krzewienia. 

Wielkość nakładów pieniężnych na środki produkcji przyjęto, biorąc za podstawę 
agrotechnikę zastosowaną w  doświadczeniu oraz zużycie pestycydów, nawozów 
sztucznych i  materiału siewnego. Wartości tych środków produkcji przeliczono 
w stosunku do powierzchni 1 ha. W przypadku Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach 
wartość towarową zebranych plonów i ceny środków produkcji przyjęto za Analizami 
Rynkowymi opracowanymi w  Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB (Zaleski 
i in., 2016). Dane dla warunków górskich (Stacja Czyrna) pozyskano z opracowania 
Kalkulacje produkcji rolniczej zestawione przez Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości 
MODR Nawojowa (Bednarz i in., 2016). Wielkość nakładów pracy ludzkiej przyjęto 
za opracowaniem Klikockiej i współautorów (2011). Koszty wykonywanych zabie-
gów agrotechnicznych określono za pomocą metody zastosowanej w opracowaniu 
Muzalewskiego (2009). Nadwyżkę bezpośrednią wyliczono z  różnicy pomiędzy 
wartością uzyskanej produkcji i  poniesionymi kosztami bezpośrednimi. Wskaźnik 
opłacalności bezpośredniej, który charakteryzuje relacje wartości produkcji do 
kosztów bezpośrednich, wyznaczono według metody Klepackiego i  Gołębiewskiej 
(2002). Pracochłonność w uprawie zbóż wynosiła 9,5 rbh · ha–1. W Stacji Mydlniki 
występuje gleba brunatnoziemna wytworzona z lessu. Zaliczono ją do II kompleksu 
pszennego dobrego. W stacji Czyrna testowane zboża wysiewano na glebie brunat-
nej wytworzonej ze zwietrzeliny skał fliszowych o  składzie granulometrycznym 
gliny średniej szkieletowej. Zaliczono ją do XII kompleksu owsiano-ziemniacza-
nego-górskiego. 

Biorąc pod uwagę sumy opadów w stacji Czyrna w okresie wegetacji zbóż (IV–VIII) 
oraz kryteria opracowane przez Kaczorowską (1962), można do okresów suchych zali-
czyć sezon 2013 i 2015, zaś 2014 do przeciętnych, a 2016 do mokrych (tab. 1). W stacji 
Mydlniki tylko sezon 2013 był suchy, a pozostałe okresy były przeciętne. Średnie wielo-
letnie sumy opadów dla sezonów wegetacyjnych okresu badań w Czyrnej były o 16% 
większe aniżeli w Mydlnikach, zaś średnia roczna suma opadów była o 18% większa. 

Zarówno średnie wieloletnie temperatury roczne, jak i średnie dla sezonu wege-
tacyjnego w  Mydlnikach były przeciętnie o  1,8°C większe aniżeli w  Czyrnej. Jednak 
wartość średniej temperatury rocznej w  obydwu stacjach pozwala umiejscowić je 
w  piętrze klimatycznym umiarkowanie ciepłym (6–8°C) (Hess, 1965). Według cyto-
wanego autora na każde 100 m wzrostu wysokości nad poziomem morza zmniejsza 
się średnia temperatura roczna o 0,55°C, zwiększa suma opadów o 30–50 mm i skraca 
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okres wegetacji o  8 dni. W  stacji Mydlniki średnia długość okresu wegetacyjnego 
wynosi 227 dni, zaś w Czyrnej 180 dni. Biorąc pod uwagę wyniki badań Rudnickiego 
(1995) oraz Klimy i  Pisulewskiej (2004), można stwierdzić, iż sprzyjające warunki 
opadowe dla plonowania zbóż w obydwu stacjach wystąpiły tylko w sezonie 2014 r. 

Tabela 1. Miesięczny rozkład opadów (mm) w okresie wegetacji zbóż w latach 2013–2016
Table 1. Monthly distribution of precipitation (mm) during the vegetation period of cere-

als in the years 2013–2016

Lata
Years

Miesiące
Months

Suma opadów
Total 

precipitation

IV V VI VII VIII IV–VIII I–XII

Czyrna

2013 24,7 118,0 202,4 33,1 32,9 411,1 800,4

2014 51,1 137,8 58,3 134,4 113,6 495,2 806,4

2015 50,5 123,8 43,5 52,1 83,7 353,6 719,7

2016 62,4 56,2 62,0 221,9 136,5 539,0 904,5

1981–2002 62,0 99,6 118,6 111,2 91,0 482,3 838,9

Mydlniki 

2013 20,1 98,8 213,1 27,2 25,7 384,9 693,5

2014 42,7 108,2 43,4 99,8 96,5 390,4 652,8

2015 42,2 103,9 35,8 42,4 69,1 293,4 584,3

2016 51,8 46,0 51,0 180,1 113,8 442,7 727,7

1961–1990 48 83 97 85 87 400 681 

Źródło: Wyniki badań własnych
Source: Author’s study

Wyniki i dyskusja

W korzystniejszych dla wzrostu i  rozwoju roślin warunkach klimatyczno-glebowych 
okolic Krakowa uzyskano większy średnio o 0,51 t · ha–1 (tj. o 12%) plon ziarna aniżeli 
w warunkach górskich (tab. 2). Otrzymany rezultat potwierdza wyniki badań przepro-
wadzonych do tej pory w Karpatach, m.in. Klimy i in. (2011) oraz Szarek i Klimy (2006). 
W badaniach tych wydajność zbóż w korzystniejszych warunkach glebowych i klima-
tycznych była o 7–9% większa. Również Nietupski (1996) w swoich badaniach przepro-
wadzonych w Sudetach stwierdził, że na każde 100 m wzrostu wysokości zmniejszało 
się plonowanie jęczmienia jarego o 11%, a owsa o 13%. 

Koszty produkcji zbóż uprawianych w obydwu stacjach badawczych były wyrów-
nane (tab. 3). Wartość produkcji uzyskana w bardziej sprzyjających warunkach okolic 
Krakowa była średnio o 12% większa niż w terenach górskich (tab. 4). Nadwyżka bezpo-
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średnia bez dopłat uzyskana w  lepszych warunkach klimatyczno-glebowych okolic 
Krakowa była o 248 zł · ha–1 większa. Należy zauważyć, że średnia wartość nadwyżki 
bezpośredniej bez dopłat uzyskana w warunkach górskich osiągnęła wartość ujemną 
(–63 zł · ha–1). Potwierdza to zasadność wprowadzenia dopłaty do produkcji w terenach 
o  niekorzystnych warunkach gospodarowania, o  czym informują m.in. Roszkowska- 
-Mądra (2011) oraz Zieliński (2016). Ujemną wartość nadwyżki bezpośredniej skutecz-
nie zrekompensowała dopłata ONW wynosząca 450 zł · ha–1. Średnia wartość nadwyżki 
bezpośredniej z dopłatami stwierdzona na górskich terenach ONW była o 202 zł · ha–1 
większa, aniżeli w okolicach Krakowa pozbawionych tej dopłaty. Można zatem stwier-
dzić, że dopłata ONW skutecznie zrekompensowała mniejsze plony uzyskane w mniej 
dogodnych dla produkcji rolnej terenach górskich. 

W dotychczasowej literaturze dotyczącej ONW można spotkać sprzeczne opinie 
informujące o  skuteczności dopłat ONW. Między innymi Kutkowska (2009) dowo-
dzi, że dopłaty ONW nie rekompensowały mniejszych plonów i większych nakładów 
ponoszonych na terenach ONW. Z badań Bereżnickiej (2005) wynika, że dopłaty były 
wystarczające. Zróżnicowane opinie na temat skuteczności dopłaty ONW skłaniają 
do stwierdzenia, iż wnioskowanie dotyczące wysokości dopłaty powinny być oparte 
na rezultatach wieloletnich badań uwzględniających wiele roślin, produktów rolni-
czych (m.in. mleko, mięso) oraz ceny środków produkcji. Uzyskane w przedmioto-
wych badaniach wyniki upoważniają m.in. do stwierdzenia, iż na obecnym etapie 
transformacji w  rolnictwie zasadniczym wyznacznikiem decydującym o  doborze 
roślin do uprawy w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych jest czynnik 
ekonomiczny. 

Tabela 2. Plon ziarna zbóż (t · ha–1) w zależności od zróżnicowanych warunków klimatycz-
no-glebowych (średnia z lat 2013–2016)

Table 2. Grain yields of cereals (t · ha–1) sown in pure under different soil and climate 
conditions (average in years 2013–2016)

Obiekt
Object

Miejscowości / Locality Średnio 
MeanCzyrna Mydlniki

Owies / Oat 3,62 4,05 3,83

Jęczmień jary / Spring barley 3,95 4,56 4,25

Pszenżyto jare / Spring triticale 3,84 4,32 4,08

Średnio / Mean 3,80 4,31 4,05

NIR /LSD0,05 dla miejscowości / for locality 0,26

NRI /LSD0,05 dla siewów czystych i mieszanek / for pure sowing 
and mixtures 0,37

NRI /LSD0,05 dla współdziałania miejscowości x siewy czyste i mieszane – r.n./ for 
interaction locality x pure sowing and mixtures – no significant

Źródło: Wyniki badań własnych
Source: Author’s study
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Tabela 3. Koszty produkcji (zł · ha–1) zbóż jarych (średnia z lat 2013–2016)
Table 3. Costs of production springs grains (average in years 2013–2016)

Wyszczególnienie 
Specification

Pszenżyto jare 
Sprig triticale

Jęczmień jary 
Spring barley Owies / Oat Średnio

Mean

M* C* M* C* M* C* M* C*

Koszty bezpośrednie 
Direct costs 1997 1997 1984 1984 2003 2003 1994 1994

Koszty zabiegów, w tym 
Costs of treaments, 
including

998 998 998 998 998 998 998 998

Uprawa roli / Soil tillage 225 225 225 225 225 225 225 225

Nawożenie mineralne 
Mineral fertilization 47 47 47 47 47 47 47 47

Siew / Sowing 111 111 111 111 111 111 111 111

Pielęgnacja i ochrona 
Plant care and protection 65 65 65 65 65 65 65 65

Zbiór i transport 
Harvesting and transport 455 455 455 455 455 455 455 455

Praca ludzka
Human labour 97 97 97 97 97 97 97 97

Materiały i środki, w tym 
Materials and means of 
production including

999 999 986 986 1005 1005 996 996

Nawozy mineralne 
Mineral fertilizers 701 701 701 701 701 701 701 701

Ziarno siewne 
Seed grain 200 200 187 187 206 206 197 197

Środki ochrony roślin, 
w tym: / Plant protection 
products, including:

98 98 98 98 98 98 98 98

Zaprawy / Seed dressings 18 18 18 18 18 18 18 18

Herbicydy / Herbiccides 80 80 80 80 80 80 80 80

M* – Stacja Mydlniki / Research Station Mydlniki
C* – Stacja Doświadczalna Czyrna / Research Station Czyrna

Źródło: Wyniki badań własnych
Source: Author’s study
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Tabela 4. Wskaźniki ekonomicznej sprawności produkcji zbóż jarych (średnia z lat 2013– 
–2016)

Table 4. Economic efficiency indicators of spring grains (average in years 2013–2016)

Wyszczególnienie 
Specification

Pszenżyto 
jare

Spring 
triticale

Jęczmień 
jary

Spring 
barley

Owies
Oat

Średnio
Mean

M* C* M* C* M* C* M* C*

Wartość produkcji 
(zł – PLN · ha–1) / Production 
value

2160 1920 2475 2172 1903 1701 2179 1931

Dopłata ONW (zł – PLN · ha–1) 
Direct subsidies 450 450 450 450

Wart. produkcji z dopłatami 
 (zł – PLN · ha–1) / Value of 
production with subsidies

2160 2370 2475 2612 1903 2151 2179 2381

Koszty bezpośrednie 
(zł – PLN · ha–1) / Direct costs 1997 1997 1984 1984 2003 2003 1994 1994

Nadwyżka bezpośrednia bez 
dopłat (zł – PLN · ha–1) / Direct 
surplus without direct subsidies 

163 –77 491 188 –100 –302 185 –63

Nadwyżka bezpośrednia 
z dopłatami (zł – PLN · ha–1) 
Direct surplus with direct 
subsidies

163 373 491 638 –100 148 185 387

Wskaźnik opłacalności 
bezpośredniej / Direct 
profitability indicator

bez dopłat / without direct 
subsidies 1,08 0,96 1,24 1,09 0,95 0,85 1,09 0,96

z dopłatami / with direct 
subsidies 1,18 1,31 1,07 1,19

M* – Stacja Mydlniki / Research Station Mydlniki
C* – Stacja Doświadczalna Czyrna / Research Station Czyrna

Źródło: Wyniki badań własnych
Source: Author’s study
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Wnioski

1. Zboża jare uprawiane w  lepszych warunkach klimatyczno-glebowych okolic 
Krakowa wydały o 12% większy plon aniżeli w mniej sprzyjających dla produkcji 
rolnej warunkach górskich Beskidu Niskiego.

2. Spośród uprawianych zbóż jęczmień jary wydał największy plon. Uprawa tej rośli-
ny przyniosła największe wartości nadwyżki bezpośredniej zarówno na terenach 
ONW, jak i poza tymi terenami. 

3. Wartość produkcji oraz nadwyżka bezpośrednia uzyskane w okolicach Krakowa, tj. 
poza terenami ONW, były większe niż w górskich terenach ONW.

4. Dopłata ONW wynosząca 450 zł · ha–1 skutecznie rekompensowała wartość mniej-
szych plonów uzyskanych w warunkach górskich.
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The concept of evaluation of agrotouristic farms’ websites

Koncepcja oceny witryn internetowych gospodarstw 
agroturystycznych

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

Abstract. The concept of an audit of agrotouristic farms’ websites prepared from the 
point of view of an engineer of web applications and websites optimization’s practice was 
presented in the paper. It is a completely different approach from that which is presented 
in the global literature concentrated on survey or point evaluation of websites as well as 
using statistical methods to interpret the results. 

The audit concept provides the cross-cutting assessment of a website in the range 
of  preparing technique, presented contents and provided functionalities on the basis 
of  selected, publicly available methods and tools. Some selected ones are all-purpose 
and can serve to evaluate any website. The example of an audit prepared for the website 
of one agrotouristic farm was also presented in the paper. 

The real value of the audit is the list of audit recommendations implementation 
of which can significantly improve website’s visibility in search results as well as increase 
the website’s participation in attracting consumers. 

Keywords: promotion of agrotourism in the Internet • efficiency • website performance

Streszczenie. W artykule zaprezentowano koncepcję audytu witryn internetowych go-
spodarstw agroturystycznych, przygotowaną z punktu widzenia inżyniera aplikacji inter-
netowych i praktyki optymalizacji witryn. To zupełnie inne podejście od tego, które jest 
prezentowane w literaturze światowej, skoncentrowanej na ankietowej lub punktowej 
ocenie witryn oraz zastosowaniu metod statystycznych do interpretacji wyników badań.

Koncepcja audytu przewiduje przekrojową ocenę witryny w zakresie techniki wyko-
nania, prezentowanych treści i udostępnianych funkcjonalności, w oparciu o wybrane, 
ogólnodostępne metody i narzędzia. Wybrane z nich są uniwersalne i mogą posłużyć 
do oceny dowolnej witryny internetowej. W artykule zaprezentowano także przykład 
audytu, który wykonano dla witryny internetowej jednego z gospodarstw agrotury-
stycznych.

DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.2.47 

mailto:k.krol@onet.com.pl
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.2.47


Karol Król48

PDGR – PSAH

Prawdziwą wartością audytu jest lista zaleceń pokontrolnych, których wdrożenie może 
znacząco poprawić widoczność witryny w wynikach wyszukiwania oraz zwiększyć udział 
witryny w pozyskiwaniu klientów.

Słowa kluczowe: promocja agroturystyki w Internecie • efektywność • wydajność wi-
tryny

Introduction

The Internet is one of basic channels of spreading information about products and 
touristic services. It revolutionized the way of presentation and sale of touristic offers. 
On the one hand, being the source of information it makes easier to plan a journey 
including tickets and lodging reservation and, on the other hand, it is often the main 
channel of communication of various touristic and hotel entities with a customer. 

The Internet is also used in promoting agrotourism and rural tourism. For agro-
touristic farms which start their business and are situated in less attractive location or 
in the place with increased competition, the website as well as promotional campaign 
in the Internet can provide market advantage (Jarábková, 2010).

Development and availability of new technologies generate changes in the way of 
using the Internet in everyday life which should not be ignored. Entities which use 
informative technologies in their business are even forced to monitor and follow them. 
Websites prepared in an archaic way and not updated note a slight number of visits 
and are placed in distant places in search results. So they do not fulfill their func-
tion. If they are going to serve for marketing purposes, such state should be prevented. 
Among  others, there are optimization procedures dedicated to that task. However, 
before they are conducted, sensitive points of the website which need improvement 
should be determined (Egri and Bayrak, 2014).

The aim of the paper is to present the audit concept for websites of agrotouristic 
farms in engineering, practical and project terms. 

Materials and methods

Audit concept was elaborated on the basis of own surveys and project practice as 
well as review of the literature dedicated to the issues of evaluation of websites of 
agrotouristic farms and the other entities from the touristic and hotel field. Concept 
assumptions were presented in descriptive and practical forms on the example of the 
audit outline of a website of some agrotouristic farm. 

The reference review was performed using Science Direct (sciencedirect.com), 
AGRIS Database (agris.fao.org) and Google Scholar (scholar.google.com) which are 
ones of the biggest and most popular databases and search engines (Law et al., 2010). 
In searching process, such keywords as agrotourism website, agrotourism website 
quality, website evaluation, website measurement and also their various combinations 
were used. Moreover, cited publications that correspond to the topic of the paper were 
verified in found articles. 

sciencedirect.com
agris.fao.org
scholar.google.com
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Audit of websites and selected project norms 

Overall, an audit is an independent evaluation of organizations, systems, processes, 
projects or products performed by independent experts. Subject to an audit is tested in 
terms of accordance with specified standards, models, control lists, legal regulations or 
norms accepted as a point of reference (Botha and Boon, 2003).

The audit of a  website examines whether it complies with obligatory project 
standards and users’ expectations. It is usually performed in order to reveal sensitive 
points of the website which need to be improved. In principle, it can be carried out on 
technical or marketing bases and wide-ranging functionality and usability by means 
of methods and tools the use of which allows to determine website’s compliance with 
accepted model (Zhou and DeSantis, 2005).

Technical standards for websites’ creators are established among others by World 
Wide Web Consortium (W3C), the international organization that associates various 
entities from around the world. HTML (HyperText Markup Language) specifications 
that contain permissible HTML markers and the form of their record as well as Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) which are principles that concern creat-
ing internet services for disabled persons can be classified to known standards being 
elaborated by W3C. 

Whereas selected guidelines in relation to creating websites are precisely described 
and provided, the other ones are a closely guarded secret. Among others, such prob-
lems of building websites and working in and around them which can influence their 
place in search results can be included in this group. 

Surveys of agrotouristic farms’ websites 

Analysing scientific papers that concern surveys of websites of entities active 
in  the  sector of tourist services, it can be concluded that in the years 1996–2016: 
hotel  websites, restaurant websites, lodging websites, destination websites which 
include regional tourism authority/organization websites, attraction websites, desti-
nation management/marketing organization/system websites and national tourism 
organization websites as well as many big entities from the tourist-hotel business 
branch were tested most  often. Generally, these websites were evaluated in terms 
of presented contents, provided functionalities and usabilities with use of various 
research methods and tools (Buhalis and Law, 2008; Law et al., 2010; Ip et al., 2011).

Also websites of agrotouristic farms did not avoid this evaluation. Beldona and Cai 
(2006) tested 50 websites of the farms from the United States of America. They assessed 
23 parameters that characterise promotion contents, interactivity and tools. In conclu-
sion, they showed that evaluated websites had static character and played insignificant 
role in farms’ promotion. They also pointed out that improving websites’ quality and 
more effective using the Internet can support development of tourism in rural areas. 
Havlíček et al. (2013) evaluated 60 websites of agrotouristic farms from Czech Republic 
on the basis of the content quality criterion (content, completeness, currency). They 
compared surveys performed in 2009 (Havlíček et al., 2009) with analogical ones from 
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2012 and they revealed that general quality of websites of Czech agrotouristic farms 
increased insignificantly and only in the range of presented contents quality. Platania 
(2014) assessed websites of agrotouristic farms located in Sicily (Italy) using eMICA 
model (Doolin et al., 2002). He applied information completeness criterion and was 
awarding points for its individual elements. Points were also awarded for website’s 
functionality and interactivity. The sum of  points was the basis for qualifying the 
website to the proper stage of development (according to eMICA model). Platania 
(2014) showed that in the set of tested websites, there were mainly these with low 
level of interactivity. Moreover, most of them carried out an informational role only. 
Zopounidis et al. (2014) verified the content of agrotouristic farms’ websites including 
their presence in the pages with: information about the service, price list, contact data 
and also a contact form, a guests book and others. Next, they used statistical methods 
to prepare websites’ ranking. 

Surveys of agrotouristic farms’ websites and the other entities that provide 
accommodation services in rural areas are also conducted on the basis of customers’ 
opinions. On the grounds of semi-structured interviews with users of websites that 
present rural tourism accommodations, Herrero and San Martín (2012) revealed that 
usability of a website is the main and direct factor which influences the intention of 
its using to book a service. They also proved that interactivity and navigability which 
make users browse a website are of considerable significance. San Martín and Herrero 
(2012) researched the process of accepting new information technologies by the users 
of agrotouristic farms’ websites. They assessed five factors: performance expectancy, 
effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and innovativeness which 
in their opinion could influence the intention of booking accommodation in agrotour-
istic lodgings via the website. 

Król and Bedla (2014) noticed that websites of agrotouristic farms that dispose 
of  a  great number of accommodation places and at the same time conduct small 
gastronomy, trading or supply services in the range of organizing mass events i.e. carry 
out comprehensive economic activity, have got professional and expanded websites 
with numerous functionalities. On the other hand, the farms for which tourism is only 
the additional form of earning usually have websites prepared in an amateur way. Król 
(2015c) was searching for relations between the technique of performing agrotouristic 
farms’ websites and their visibility in search results. He stated in conclusion that the 
technique of preparing a website is less significant than quantity and quality of the 
content it presents. He showed that content quality is one of the main factors that 
condition website’s visibility in search results. In turn, Król and Bedla (2015) tested 
300 websites of agrotouristic farms from Poland and revealed that only a small part of 
them was adapted to mobile devices. 

Websites of agrotouristic farms are most often surveyed for content completeness 
and range of provided functionalities and interactivities. These features were usually 
scored and the websites were classified according to accepted taxonomy. There are less 
studies on technical aspects of websites’ performance quality which could answer the 
question whether the owners of agrotouristic farms “keep pace” with technological 
changes and invest in websites that meet the technical and project standards. 
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The audit concept of an agrotouristic farm’s website 
The audit concept of an agrotouristic farm’s website assumes evaluation of selected 
parameters of a website in some fundamental ranges: realization technique; content 
(including functionalities’ number and type); website performance; marketing; 
website accessibility; geo-information and also purpose conversion (effectivity). In 
every range, the research issue can be distinguished. This, in turn, can be estimated 
using various research methods and tools. The complete audit provides evaluation of 
the whole website and not only its main page. The final report that includes charac-
teristics of a website and the list of audit recommendations is the result of the audit. 

The audit consists of numerous stages. First, it projects identifying website’s perfor-
mance technique and then its evaluation. In that range, validation of syntax correction 
of HTML and CSS (Cascading Style Sheets) codes is one of basic tests. This survey 
can be performed by means of tools recommended by W3C and is accompanied by 
identification of declaration/definition document type (DTD). It informs about a stan-
dard in which a website’s creator will work. Next, identification of the way of content 
management and responsiveness take place. These tests are performed using inter-
net applications. Their result can be verified through the analysis of website’s source 
code. Subsequently, the audit projects characteristics of domain’s selected parameters 
including subscriber’s determination, verification of its history and optionally so 
called “authority” through, among others, testing selected measures from the range of 
so called SEO-metrics, for example Trust Rank, Moz Rank, Alexa Rank (Baeza-Yates et 
al., 2007. Murphy et al., 2007).

Further, the audit projects testing content quality (uniqueness, currency, trivia, 
naturalness), completeness including keywords density, diversity (multimediality), 
structure and format (content formatting and large number of hyperlinks), quantity 
(by synthetic measurement of content to code ratio) and completeness and structure 
of meta-information (using test applications). Functionalities’ number and kind are 
also identified in the area of content. Content completeness evaluation is performed 
on the basis of own criteria. It is also possible to use one of numerous point methods. 

The audit’s next stage is automated measurement of selected parameters of 
website’s efficiency including: its time of loading in a browser’s window and identifica-
tion of resources that extend this time, size of website’s component files and identifi-
cation of external and internal links as well as testing website’s availability depending 
on location (Dickinger and Stangl, 2013).

In the range of the audit of parameters which were in a simplified form described 
as “marketing ones”, recording of the website’s place in search results (for selected 
keywords) and occurrence of so called “social plug-ins” were projected. 

The audit also involved verification of the website’s availability for visually 
impaired persons (according to WCAG 2.0 guidelines) with use of test applications 
and expert evaluation1. Moreover, the audit projects identification of geo-information 

1 The audit of website’s availability for disabled persons was provided only in the basic range 
in view of the fact that entities that conduct commercial activity are not bound by legislation 
in the European Union to provide website’s availability for disabled persons (in contrast to 
websites of public institutions).
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usage form and range according to guidelines offered by Król and Bedla (2016) and also 
the analysis of websites’ usage statistics (Palmer, 2002; Plaza, 2011).

The optional test of website’s usefulness using test applications and users as well 
as website’s classification according to the accepted category proposed e.g. by Doolin 
et al. (2002), Król (2015a) or Teo and Pian (2004) were projected in the last stage of the 
audit.

The research range and subject and also selected research methods and tools 
were presented in Table 1 together with examples of their uses in evaluation of inter-
net websites of entities from the market of hotel and touristic services with particular 
reference to agrotouristic farms’ websites. 

Table 1. Evaluation criteria for an agrotouristic farm’s website 
Tabela 1. Kryteria oceny witryny internetowej gospodarstwa agroturystycznego

Evaluation 
range

Evaluation 
subject

Research 
method

Exemplary 
research tool

Usage 
examples*

Preparing 
technique 

Code accordance 
with W3C 
standard

Automated 
measure, test 
application 

The W3C Markup 
Validation services

Król (2015a)*
Król (2015b)*
Król and Bedla 
(2015)*

Document type 
definition DTD

The W3C Markup 
Validation services

RWD

Automated 
test performed 
in a browser’s 
window 

Test applications:
Mobile Friendly Test 
– Google Developers
Responsivetest.net
Chrome Mobile/
RWD Tester

Test with use of 
mobile devices Not applicable 

Content 
management way 

Identification 
of content 
management 
way 

Test application: 
Seomastering.com
Webspeed Intensys

Web 
domain 

Domain’s kind Point evaluation Evaluation sheet Baeza-Yates et 
al. (2007)
Król and Bedla 
(2014)*

Subscriber’s 
identification 

Automated 
identification 

Test application: 
WHOIS Search

Domain’s history 
Automated 
measurement, 
test application 

Test application: 
Internet Archive: 
Wayback Machine Murphy et al. 

(2007)
Domain’s prestige

Automated 
measurement, 
test application 

Test application:
Seoaudyt Clearsense
Seomastering.com
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Evaluation 
range

Evaluation 
subject

Research 
method

Exemplary 
research tool

Usage 
examples*

Content

Content quality, 
quantity, 
uniqueness 
currency 

Point evaluation 
Statistical 
methods 

Evaluation sheet 

Król i Bedla 
(2014)*
Beldona and 
Cai (2006)*
Havlíček et al. 
(2013)*
Zopounidis et 
al. (2014)*
Platania (2014)*
Schmidt et al. 
(2008)
Li i Wang (2010)

Content 
completeness 

Diversity, 
multimediality

Structure, 
formatting 
(headlines, 
bolding, 
colouration)

Automated 
measurement, 
test application

Test applications:
Webspeed Intensys
Website Grader
SeoSiteCheckup

Król (2015a)*
Król (2015b)*
Król (2016)*

Relation of 
content to code 

Automated 
measurement, 
test application

Test application:
Webspeed Intensys

Metainformations 
Automated 
measurement, 
test application

Test applications:
Webspeed Intensys
Website Grader
SEO Web Page 
Analyzer
SeoSiteCheckup

Website 
perfor- 
mance

Website’s 
download time 
in a browser’s 
window Automated 

measurement, 
test application

Test applications:
PageSpeed Insights – 
Google Developers,
Chrome DevTools,
Webspeed Intensys

Plaza (2011)*Size of website’s 
component files 

Code’s 
minification

Number of links 
to external 
resources Automated 

measurement, 
test application

W3C Link Checker
Seomastering.com
Seoaudyt Clearsense
Ranksignals.com Egri i Bayrak 

(2014)
Graphic files 
compression 

Test applications: 
PageSpeed Insights 
– Google Developers

Table 1. cd. 
Tabela 1. cont.
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Evaluation 
range

Evaluation 
subject

Research 
method

Exemplary 
research tool

Usage 
examples*

Website’s 
availability 
depending 
on the location 

Automated 
measurement, 
test application

Test applications: 
Uptrends.com
Site24x7.com

Social 
media

Occurrence of 
social media 
components, 
so called social 
plug-ins 

Automated 
measurement, 
test application

Test application:
SeoSiteCheckup Platania (2014)*

Point evaluation Evaluation sheet

Website 
visibility

Websites’ place 
in search results 

Automated 
measurement, 
test application

Test application:
Gspot Intensys Qi et al. (2008)

Point evaluation Evaluation sheet

Backlinks
Automated 
measurement, 
test application

Test application:
Rank Signals
Backlink Watch

Killoran (2013)

Website 
accessibility

Content 
availability 
for disabled 
persons 

Automated 
measurement, 
test application

Test applications: 
Functional 
Accessibility 
Evaluator (FAE)
WAVE Web 
Accessibility Tool

Xiong et al. 
(2009)
Król (2016)*Expert tests Evaluation sheet

Tests with 
participation 
of disabled 
persons 

Evaluation sheet

Geo-
information

Data presentation 
on an internet 
map 

Point evaluation Evaluation sheet Król and Bedla 
(2016)*

Website 
usability

Comfort of using 
functionalities 

Automated 
measurement, 
test application

Test applications:
ClickHeat

Kline et al. 
(2004)
Zhou and 
DeSantis (2005)

Tests with users’ 
participation 

Surveys, interview, 
observations 

Herrero and 
San Martín 
(2012)*
San Martín and 
Herrero (2012)*
Bevanda et al. 
(2008)

Table 1. cd. 
Tabela 1. cont.
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Evaluation 
range

Evaluation 
subject

Research 
method

Exemplary 
research tool

Usage 
examples*

Graphical layout, 
first impression 

Tests with users’ 
participation

Automated 
measurement, e.g. 
eye tracking

Kim and 
Fesenmaier 
(2008)Surveys, interview, 

observations 

Purpose 
conversion 
Efficiency

Statistics of using 
an  individual 
website 

Automated 
measurement, 
test application 
Statistical 
methods

Test application: 
Google Analytics Plaza (2011)

Statistics of using 
any website 

Test application:
SimilarWeb Palmer (2002)

Purpose 
realization Evaluation sheet

Schmidt et al. 
(2008)
Li and Wang 
(2010)
Dickinger and 
Stangl (2013)

Interactivity 
and functio- 
nality 

Possibility to 
perform specific 
activities 
in the website. 
Number of 
functionalities

Tests with users’ 
participation

Evaluation sheet 
interview 
Semi-structured 
interview

Herrero and 
San Martín 
(2012)*

Bevanda et al. 
(2008)

Performed 
function 
Develop- 
ment 
study

Technical level 
of a website

Automated 
measurement, 
test application Evaluation sheet 

Król (2015a)*
Król (2015b)*
Teo and Pian 
(2004)
Doolin et al. 
(2002)

Point evaluation

* papers that present agrotouristic farms’ websites surveys

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

The example of an audit of agrotouristic farms’ websites 

Website’s selection and its visibility in search results 
The audit was carried out on 1 February 2017 for a randomly chosen internet website 
of the agrotouristic farm called “Borówna” (borowna.pl). Only the main page of the 
tested website was audited and selected tests were restricted to the basic range. 

Table 1. cd. 
Tabela 1. cont.

borowna.pl
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The website takes the place on the first chart of search results of the most popular 
search engines for key phrases: “agrotourism Małopolska” and “agrotouristic farms 
Małopolska” (Tab. 2). The internet application “serps.com”, so called keyword position 
checker or free keyword rank checker, was used for verification of the website’s place 
in search results. 

Table 2. The website’s place in search results for selected key phrases 
Tabela 2. Miejsce witryny w wynikach wyszukiwania na wybrane frazy kluczowe

Keywords
Search engine

Google Bing Yahoo!

agrotourism Beyond the first 
hundred 

Beyond the first 
hundred

Beyond the first 
hundred

Małopolska agrotourism 3 1 1

agrotouristic farm Beyond the first 
hundred

Beyond the first 
hundred

Beyond the first 
hundred

agrotouristic farms Małopolska 2 1 1

rural agrotourism Małopolska Beyond the first 
hundred

Beyond the first 
hundred

Beyond the first 
hundred

Source: Keyword Rank Checker, Serps.com (01.02.2017)
Źródło: Keyword Rank Checker, Serps.com (01.02.2017)

Evaluation of performance technique and verification of an internet 
domain 
The tested website was created on the basis of the content management system called 
“Drupal” (Open Source CMS). The official icon of Drupal system depicted on the chart 
of the search engine as well as, more importantly, records in the website’s code in the 
form of metainformation (<meta name=”Generator” content=”Drupal 7 (http://drupal.
org)” />) point to that. This fact was also confirmed by the test application “seomaste-
ring.com”. So, the website prepared in such a way takes somewhat technical features 
of CMS system itself which in that case was prepared in HTML5 standard (declaration 
DTD: <!DOCTYPE html>).

Validation of code’s syntax correctness (of the main website) performed by means 
of the internet application recommended by W3C (Markup Validation Service) reve-
aled 8 syntax errors of HTML code and 56 syntax errors of CSS (Tab. 3).

The first digital copy of a website archived in the web archive Wayback Machine 
comes from 1 March 2014 and from that time its graphical presentation was not 
changed. The “borowna.pl” domain was registered in 2006 (precisely on 7 September 
at 16:05:16) and from that time its subscriber (a natural person) remains unchanged. 
It is a national domain of the highest level (ccTLD)2.

2 Data connected with a subscriber of national domains can be usually found by means of national 
registers of internet names. In Poland, the domains register PL is conducted by the Research 

serps.com
Serps.com
Serps.com
http://drupal.org
http://drupal.org
seomastering.com
seomastering.com
borowna.pl
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The tested website is not prepared in RWD technology. Objects that compose the 
website do not change their position fluently, they are not grouped or covered, they do 
not adapt to the screen of a device which displays them. 

Table 3. Number of code’s syntax errors 
Tabela 3. Liczba błędów składniowych kodu

Validator Kind of test Number of syntax errors/
number of warnings

W3C Markup 
Validation Service Syntax correctness HTML 8/1

W3C CSS Validation 
Service Syntax correctness CSS 56/100

Source: W3C validation results (01.02.2017)
Źródło: Wynik walidacji według W3C (01.02.2017)

Content evaluation
The modified method of point evaluation of Król and Bedla (2014) was used for content 
evaluation. From among proposed by researchers evaluation criteria, only these were 
left which can be evaluated as “appearing” or “not appearing” excluded subjective 
and arbitrary evaluation (Tab. 4). 

Table 4. Point evaluation of the tested website. Substantial content, basic information 
Tabela 4. Ocena punktowa badanej witryny. Zawartość merytoryczna informacje podsta-

wowe

Evaluation area Rating system

Farm’s description (“about us”) 1

Offer description 1

Attractions description 1

Price list 1

Access description 1

Access map 1

Contact details 1

Pictures gallery 1

Foreign-language version 1

Multimedia materials 0

and Academic Computer Network (in Polish: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, in 
Polish short: NASK), the research institute established in Warsaw. 
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Evaluation area Rating system

Contact form 0

Booking form 0

Guests book/comments system 0

Personalization possibility 0

Internet paying 0

Bank account number 1

Social plug-ins 1

Privacy policy (cookie) 0

Final evaluation 11

Source: Author’s study (01.02.2017)
Źródło: Opracowanie własne

Tests prepared by SeoSiteCheckup application allowed to reveal lack of the website’s 
description and keywords i.e. lack of tags “description” and “keywords” which should 
be placed in its headnote. The analysis of the source code showed existence of 13 exter-
nal links each of which led to the present website (no broken links). No outging links 
were identified. Hyperlinks that were leading to nonexistent resources were noted on 
the other websites. 

According to Rank Signals test (ranksignals.com), there are only 5 active backlinks 
located on the other websites and leading to the tested service, 4 of which are situated 
on the pages of websites’ catalogues and 1 on the webpage of a touristic association. 

Implementation of Google Analytics code’s structure in the website was verified 
by means of ClearSense test. According to the ClearSense algorithm, relation of the 
content (text) to the code amounts only 5%. These results are close to those obtained 
by means of Webspeed Intensys application. According to its logarithms, this relation 
amounts about 8%. Contents presented on the page are formatted with headnote tags 
H1 and H2.

Performance test
In PageSpeed Insights test, the website obtained 82 points per 100 achievable ones in 
the performance range in desktops (“desktop” test) and 69 points in the performance 
range in mobile devices (“mobile” test). According to the proposed point scale (Tab. 5), 
it is a good result. 

According to SeoSiteCheckup test, website’s performance i.e. rate of loading 
in  a  browser’s window is satisfactory though 20 references to resources which can 
delay loading of the website in a browser’s window were identified (it corresponds with 
PageSpeed Insights tests results). Finally, the website in SeoSiteCheckup test obtained 
72 points per 100 achievable ones. 

Table 4. cd.
Tabela 4. cont.

ranksignals.com


The concept of evaluation of agrotouristic farms’ websites 59

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 2 • 2018

Table 5. Website’s performance according to PageSpeed Insights test
Tabela 5. Wydajność witryny według testu PageSpeed Insights

Performance 
in desktops 0–19 20–39 40–59 60–79 80–89 90–100

Technique
Very bad, 

website to be 
reconstructed

Bad, 
website to be 
reconstructed

Poor, 
many 

elements 
should be 
improved 

Satisfactory,
many 

elements 
should be 
improved

Good Very 
good

Efficiency 
in mobile 
devices 

0–19 20–39 40–59 60–79 80–100

Technique
Very bad, 

website to be 
reconstructed

Bad, 
website to be 
reconstructed

Satisfactory, 
many 

elements 
should be 
improved

Good Very good

Source: Author’s study (01.02.2017)
Źródło: Opracowanie własne

Website accessibility
The website in question was prepared except facilities for visually impaired persons. 
There is lack of tools that allow to change contrast or enlarge font’s size on the page. 
There is no search engine and a page’s map (Tab. 6). According to tests performed by 
means of Functional Accessibility Evaluator (FAE) internet application, many elements 
of the website should be adapted to WCAG 2.0 demands including alternative descrip-
tions of graphical files. 

Table 6. Facilities for visually impaired persons noted during accessibility audit 
Tabela 6. Udogodnienia dla osób niedowidzących odnotowane podczas audytu dostępności

Web 
accessibility 

criteria
Contrast* Font size**

The location of 
accessibility icons Site 

map
Search 
engine

Other 
facilities

Typical Typical

Facility 
presence 
(1/0)

0 0 Not 
applicable

Not 
applicable 0 0 0

*The ability to change the contrast
**The ability to change the font’s size

Source: Author’s study on the basis of Król’s method (2016)
Żródło: Opracowaniew własne na podstawie pracy z 2016 r.
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Geoinformation
The evaluated website differently presents the access route to the farm. There are 
geographical coordinates of the object, route’s text description and maps prepared 
both in the raster (static) form and dynamic one were placed at the website’s pages 
(Tab. 7). In the process of the geoinformation audit, “a broken link” which was going to 
lead to the access route map prepared in PDF file (for printing) was identified.

Table 7. Identification criteria of maps placed within websites – evaluation table 
Tabela 7. Kryteria identyfikacji map zamieszczanych w ramach witryn internetowych – ta-

bela oceny

Evaluation criterion Characteristics of map

Static map (raster) 1

Map’s implementation 
technique jQuery

Map’s form Own explanatory map (digital sketch drawing), fragment 
of touristic map 

Data source
Google Maps Bing Maps OpenStreetMap Other

0 0 0 1

Dynamic (interactive) map 1

Maps’ hanging technique Reference to Google map

Data source
Google Maps Bing Maps OpenStreetMap Other

1 0 0 0

Detailed characteristics

Own objects
Point Linear Polygons Other

1 0 0 0

Other techniques
Leaflet jQuery Gmap3 Other

0 0 0 0

Other forms of 
geoinformation Lack

Source: Author’s study on the basis of Król and Bedla’s taxonomy (2016)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Król i Bedla (2016)

Usage statistics 
According to the measurement performed by means of SimilarWeb application, 
the website was displayed 2,815 times in the period from July to December 2016 (Tab. 8). 
In the last month for which measure statistics were accessible (i.e. in December 2016), 
users displayed the website 371 times and spent about 6 minutes at its pages browsing 
4 pages on average. 
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Table 8. Number of displays of the website in the period from July to December 2016
Tabela 8. Liczba wyświetleń witryn w okresie od lipca do grudnia 2016 r.

Month July August September October November December Total 

Number of 
displays of website 212 935 832 365 100 371 2815

Source: SimilarWeb statistics (01.02.2017)
Źródło: SimilarWeb statistics (01.02.2017)

Several technical details that need improving such as: a  telephone’s number 
(that should be coded so the users of mobile phones will be able to establish a connec-
tion “with one click”) or a  title tag (that should not get over 60 characters) were 
identified during tests as well. Text hyperlinks do not have titles which lowers their 
value while indexing a page by search engines. Information about using by the website 
cookie files which are created in recipient’s device memory needs to be completed.

Interpretation of results and audit recommendations 

Four out of 8 identified syntax errors of HTML code result from lack of alternative 
description for graphical files presented within the website. It is one of most often 
made project errors. Alternative descriptions matter in ranking a  website in search 
results and influence website’s availability for people with sight dysfunctions. Every 
syntax error should be removed. 

Mobile Friendly Test application recommended by Google identifies a  website 
as “adapted to mobile devices”. Tests performed with use of alternative simulators 
revealed that browsing a website on mobile devices is possible but can be significantly 
disturbed3.

Statistics of website’s displays obtained by means of SimilarWeb application have 
only demonstrative value. A website’s audit performed to the order is usually based on 
direct statistics, e.g. Google Analytics (when they are collected), to which the website’s 
operator (administrator, editor, website’s owner) has got access. 

In the present form, browsing a website by visually impaired persons can be diffi-
cult. Adaptation of a website for people with sight dysfunctions testifies to its profes-
sionalism and can influence obtaining disabled tourists. 

In the current state, the website performs its function, includes every important 
information, however, it is characterised by the low level of interactivity. Unique 
descriptions of attractions and vicinities, precise price list and website’s English-
language version deserve attention. Moreover, the website presents exact address data 

3 Results presented by web applications which carry out parametric evaluation of websites 
should be verified. They are the outcome of work of computer algorithms and must not always 
comply with the factual situation. In the described case, the testing application does not show 
the real image of the website in the mobile device. Fundamental difference consists in menu 
presentation which is not visible in a smartphone.
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and an access route map edited in  several alternative versions. It is also supported 
in social media. Some comments can concern website’s graphical presentation which 
differs from modern patterns. 

Automated tests as well as general evaluation of the website indicate that greater 
amount of text with keywords should be located in the main page. Moreover, increased 
activity in social media, e.g. with use of Google+, and also strengthening of links’ 
exchange and inserting offers in professional portals are advisable. Furthermore, 
increase of website’s interactivity through creating a contact form, a novelties’ bulle-
tin or a “guests book” (system of comments, recommendations) should be considered. 
Missing metainformation should also be completed. Although it was not proved that 
they influence the website’s place in search results, they should appear in the website’s 
structure. 

Summary

1. Presented example of the audit is only its simplified and shortened version. 
The complete audit is often an elaboration of over a dozen pages. 

2. Distinguishing features of many agrotouristic farms are often unfinished or ne-
glected websites. The complex audit allows to identify their sensitive points which 
can be optimized so that they could be more productive, useful and also optimized 
for search engines. 

3. Presented measurements often have technical, engineering and project values. 
They can be helpful for SEO specialists and serve as one of the parameters that cha-
racterise website’s optimization level for search engines. 

4. Presented research methods and tools can be used in benchmarking surveys per-
formed in the set of many websites. 

5. Knowledge and using research methods and tools allows to perform measure-
ments, and collect data. Their interpretation which needs interdisciplinary know-
ledge can cause some difficulties. Moreover, the range of the audit and conclu-
sions that result from it are often based on the auditor’s experience and project 
practice. 

6. Real value of the audit is the written final report and the list of audit recommen-
dations implementing of which can significantly improve the website’s visibility in 
search results and also increase the website’s share in attracting customers. 

7. Presented audit is open to the public. It is some concept presentation of which 
invites researchers from all over the world to discuss development of the ways of 
evaluating websites of various entities including agrotouristic farms. 
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Havlíček, Z., Lohr, V., Šmejkalová, M., Grosz, J., Benda, P. (2013). Agritourism Farms – Evaluation 
of Their Websites Quality and Web 2.0. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 
5(1), 31–38.

Herrero, Á., San Martín, H. (2012). Developing and testing a global model to explain the adoption 
of websites by users in rural tourism accommodations. International Journal of Hospitality 
Management, 31(4), 1178–1186.

Ip, C., Law, R., Lee, H.A. (2011). A review of website evaluation studies in the tourism and hospi-
tality fields from 1996 to 2009. International Journal of Tourism Research, 13(3), 234–265.

Jarábková, J. (2010). The rural areas – the unutilized potential in light of tourism. Agric. Econ. – 
Czech, 56, 532–539.

Killoran, J. B. (2013). How to Use Search Engine Optimization Techniques to Increase Website 
Visibility. IEEE Transactions on Professional Communication, 56(1), 50–66.

Kim, H., Fesenmaier, D. R. (2008). Persuasive design of destination web sites: An analysis of first 
impression. Journal of Travel Research, 47(1), 3–13.

Kline, S.F., Morrison, A.M., John, A. (2004). Exploring Bed & Breakfast Websites: A  Balanced 
Scorecard Approach. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(2–3), 253–267.

Król, K. (2015a). Function of web sites agritourism farms according to model SMWTI – The 
Simplified Model of the Web Technology Implementation. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 
14(2), 111–123.

Król, K. (2015b). The functionality and functions of the websites of agritourism farms. Economics 
and Management, 7(1), 343–355.

Król, K. (2015c). An assessment of the availability of the tourist offers of small agricultural 
holdings on the Internet. Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 5–23.

Król, K. (2016). Evaluating the accessibility of agritourism farm websites for people with disabi-
lities. Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 45–61.

Król, K., Bedla, D. (2014). Evaluation of websites of tourist farms on the example of selected 
provinces. Marketing and Market, 11, 22–29.



Karol Król64

PDGR – PSAH

Król, K., Bedla, D. (2015). An assessment of the use of responsive web-design technology in 
projects of agritourism websites. Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 53–65.

Król, K., Bedla, D. (2016). Geoinformation in Sales of Tourist Product. Marketing and Market, 3, 
20–28.

Law, R., Qi, S., Buhalis, D. (2010). Progress in tourism management: A review of website evalu-
ation in tourism research. Tourism Management, 31(3), 297–313.

Li, X., Wang, Y. (2010). Evaluating the effectiveness of destination marketing organisations’ 
websites: evidence from China. International Journal of Tourism Research, 12(5), 536–549.

Murphy, J., Hashim, N.H., O’Connor, P. (2007). Take me back: validating the Wayback Machine. 
Journal of Computer–Mediated Communication, 13(1), 60–75.

Palmer, J.W. (2002). Web Site Usability, Design, and Performance Metrics. Information Systems 
Research, 13(2), 151–167.

Platania, M. (2014). Agritourism farms and the web. An exploratory evaluation of their websites. 
Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 6(3), 51–58.

Plaza, B. (2011). Google Analytics for measuring website performance. Tourism Management, 
32(3), 477–481.

Qi, S., Leung, R., Law, R., Buhalis, D. (2008). A Study of Information Richness and Downloading 
Time for Hotel Websites in Hong Kong (pp. 256–267). In: P. O’Connor, W. Höpken, U. Gretzel 
(eds.), Information and Communication Technologies in Tourism. Springer, Vienna.

San Martín, H., Herrero, Á. (2012). Influence of the user’s psychological factors on the online 
purchase intention in rural tourism: Integrating innovativeness to the UTAUT framework. 
Tourism Management, 33(2), 341–350.

Schmidt, S., Cantallops, A. S., dos Santos, C. P. (2008). The characteristics of hotel websites and 
their implications for website effectiveness. International Journal of Hospitality Management, 
27(4), 504–516.

Teo, T. S. H., Pian, Y. (2004). A model for web adoption. Information & Management, 41, 457–468.
Xiong, L., Cobanoglu, C., Cummings, P., DeMicco, F. (2009). Website Accessibility of U.S. Based 

Hospitality Websites (pp. 273–284). In: Höpken W., Gretzel U., Law R. (eds.), Information and 
Communication Technologies in Tourism. Springer, Vienna.

Zhou, Q., DeSantis, R. (2005). Usability Issues in City Tourism Website Design: A  Content 
Analysis. IEEE International Professional Communication Conference Proceedings, 789–796.

Zopounidis, C., Lemonakis, C., Andreopoulou, Z., Koliouska, C. (2014). Agrotourism Industry 
Development through Internet Technologies: A  Multicriteria Approach. Journal of Euro-
marketing, 23(4), 45–67.

Acknowledgements

The surveys were financed from the Personal Scholarship Fund for academics of the 
Hugo Kollataj University of Agriculture in Krakow.

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 23.07.2018

Do cytowania – For citation:
Król, K. (2018). The concept of evaluation of agrotouristic farms’ websites [Koncepcja oceny 
witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych]. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – 
Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 47–64. doi: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.2.47

http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.2.47


Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 2 • 2018, 65–81

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 2 • 2018, 65–81

DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.2.65 

Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., 
Katedra Ekonomii i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin; e-mail: irena.lacka@zut.edu.pl

Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego w latach 2009–2015 i jej 
uwarunkowania

The innovative activity of Polish food industry enterprises 
between 2009 and 2015 and its determinants

Irena Łącka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ekonomii 
i Rachunkowości

Streszczenie. Przemysł spożywczy w Polsce należy do sektorów niskiej techniki. Struktura 
nakładów na działalność innowacyjną tej gałęzi przemysłu i jej rezultaty są charaktery-
styczne dla krajów rozwijających się. Wynika to z  oddziaływania pewnych czynników, 
które wpływają na działania innowacyjne przedsiębiorstw sektora spożywczego. Celem 
artykułu jest ukazanie, jakie czynniki determinowały działalność innowacyjną przedsię-
biorstw przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009–2015, a także przeanalizowanie 
ich wpływu. W  opracowaniu zaprezentowano wyniki badań aktywności innowacyjnej 
podmiotów tego sektora, które przeprowadzono za pomocą analizy nakładów i wyników 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano metodologię za-
wartą w Podręczniku Oslo. W ramach badań przeanalizowano zmiany wielkości i struk-
tury nakładów na działalność innowacyjną, a także źródła finansowania tej działalności 
w  badanym okresie. W  dalszej części opracowania skupiono się na zbadaniu wyników 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora spożywczego za pomocą wskaźnika 
udziału przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Poza tym efekty tej działalności okre-
ślono na podstawie udziału przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych oraz udziału przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje organizacyjne lub 
marketingowe. W artykule omówiono również uwarunkowania działalności innowacyj-
nej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w badanym okresie. Umożliwiło to 
wyjaśnienie przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw tego sektora. Badania po 
raz kolejny ujawniły, że przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w ramach nakładów na 
działalność innowacyjną ponosiły przede wszystkim wydatki na zakup zaawansowanych 
technicznie maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania, marketing i szkolenia. Z ana-
liz rezultatów działalności innowacyjnej podmiotów tego sektora wynika, że w  latach 
2009–2015 nie miały one wpływu na zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży pro-
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duktów nowych lub istotnie zmodernizowanych w przychodach ogółem przedsiębiorstw 
sektora. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano studium literatury, analizę 
porównawczą oraz elementy statystyki opisowej. Do analizy działalności innowacyjnej 
podmiotów gospodarczych wykorzystano dane statystyki publicznej. 

Słowa kluczowe: przemysł spożywczy • działalność innowacyjna • uwarunkowania • na-
kłady • rezultaty 

Abstract. The food industry in Poland belongs to the low-tech sector. The structure of 
expenditure on the innovative activity and its results are characteristic for the developing 
countries. It is the effect of the certain factors that determined the innovative activities of 
food industry enterprises. The purpose of the paper is to explain what were determinants 
of innovative activity of food industry enterprises in Poland between 2009–2015. The ar-
ticle also show their impact. The paper presents the results of research on the innovative 
activity of the enterprises included in this sector, which was carried out by analysing the 
expenditure and outcomes of the enterprises’ innovative activity, with the use of the Oslo 
Manual methodology. The research examines the changes of the size and structure of 
their expenditure on the innovative activity as well as the funding sources for this activity 
in the period under research. The further part of the paper focused on studying the results 
of the innovative activity of the enterprises in the food industry with the help of the share 
of innovative enterprises. In addition, the results, arising from this activity was estab-
lished on the grounds of the share in the revenues of sales related to new or significantly 
improved products and the share of enterprises that introduced organizational or market-
ing innovations. The paper also discusses the determinants of the innovative activity of 
the food industry enterprises in Poland in the period under research. This facilitated the 
attempt at explaining the reasons of low innovativeness of this industry enterprises. The 
research has once again proved that the food industry enterprises would bear expenditure 
primarily on the purchase of technologically advanced machinery and equipment, soft-
ware, marketing and training within the innovation investments. The analysis of the in-
novative activity results of this sector entities shows clearly that between 2009 and 2015, 
it had no influence on an increase in the share of revenues from sales of new or signifi-
cantly upgraded products in the total revenues of this sector enterprises. For the purposes 
of the article, the following research methods were used: literature study, comparative 
analysis as well as descriptive statistics methods. The public statistics data were also used 
to analyse the innovative activity of business enterprises.

Keywords: the food industry • innovative activity • determinants • expenditure • results

Wstęp

Przemysł spożywczy należy do jednej z najważniejszych i najszybciej rozwijających się 
gałęzi polskiej gospodarki. Stanowi ważny element gospodarki żywnościowej, skupia-
jąc produkcję artykułów spożywczych i napojów1. W statystyce publicznej i badaniach 

1 W dziedzinie badań nad przemysłem spożywczym najczęściej zalicza się do niego podmioty 
produkujące artykuły spożywcze i  napoje. Niektórzy autorzy, omawiając sektor spożywczy, 
włączają do niego także produkcję wyrobów tytoniowych (Żmija, 2014). W tym opracowaniu 
przemysł spożywczy jest rozumiany jako zbiór przedsiębiorstw zajmujących się produkcją 
artykułów spożywczych i napojów. 



Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego... 67

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 2 • 2018 

prowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej najczę-
ściej zalicza się do niego podmioty produkujące artykuły spożywcze i napoje. Tworzy go 
30 branż wytwórczych (Florek, Czerwińska-Kayzer, Stanisławska, 2013), które wywie-
rają duży wpływ na gospodarkę żywnościową i  narodową. O  znaczeniu tego sektora 
świadczą dane GUS (GUS, 2016b), z których wynika, że w 2015 r.:
– miał on blisko 8,5% wkład w tworzenie PKB,
– przy produkcji artykułów spożywczych i  napojów pracowało 427,2 tys. osób 

(w przed siębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób2), a to stanowiło 14,6% pra-
cujących w przetwórstwie przemysłowym,

– tworzyło go 16 028 podmiotów gospodarczych, przede wszystkim należących do 
MŚP,

– uzyskał znaczący udział w  wartości produkcji globalnej przemysłu – było to 
212,8 mld zł, tzn. 15,9% wartości produkcji globalnej przetwórstwa przemysłowego,

– osiągnął duży udział w wartości sprzedaży produkcji – wyniosła ona 202,95 mld zł, 
a więc 15,2% wartości sprzedaży przetwórstwa przemysłowego,

– wypracował wysoką wartość dodaną brutto przemysłu – 49,5 mld zł, czyli 11,8% tej 
wartości dla przetwórstwa przemysłowego,

– polska żywność miała wysoką pozycję konkurencyjną nie tylko w Europie (Polska 
zajmuje 6. miejsce jako producent żywności w UE), lecz także na świecie.

Przemysł spożywczy, zajmujący tak ważną dla polskiej gospodarki pozycję, zali-
cza się do działów niskiej techniki, a to wynika z najniższego poziomu intensywno-
ści prac badawczo-rozwojowych (stosunek wydatków na B+R do wartości sprzedaży 
mieści się w granicach 0–1%), małego udziału podmiotów aktywnych innowacyjnie, 
które wdrażają innowacje do swej produkcji, a także niewielkiego udziału przychodów 
ze sprzedaży wyrobów nowych lub zmodernizowanych w całkowitych przychodach. 
W  sytuacji potrzeby odnalezienia przez polskich producentów żywności nowego 
sposobu na utrzymanie konkurencyjności na rynkach europejskich i świata (dotych-
czasowe przewagi cenowe już nie wystarczają we współczesnej hiperkonkurencyjnej 
gospodarce) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego powinny w większym stopniu 
wykazywać skłonność do innowacji (Żmija, 2014). Nowe rozwiązania (produktowe, 
procesowe, organizacyjne i marketingowe) umożliwiają odpowiednie dostosowanie 
się do zmiennego otoczenia, zwłaszcza do wymagań nabywców i zachowania rywali 
(Nieć i Klembowska, 2011). Współczesna gospodarka tworzy również wiele wyzwań 
technologicznych i  środowiskowych dla produkcji żywności (Braga de Andrade 
i Afif Domingos, 2017), a  to wywiera wpływ na potrzebę wprowadzania innowacji 
w przemyśle spożywczym również w Polsce. Dotychczasowe badania różnych auto-
rów (Chądrzyński, 2016; Grzybowska i  Juchniewicz, 2014; Matysik-Pejas, 2015; 
Nieć i Klembowska, 2011; Wasilewska i Wasilewski, 2016; Żmija, 2014) wskazują, że 
pomimo wyzwań gospodarki światowej i nasilającej się konkurencji, polscy produ-
cenci żywności nadal nie wykazują skłonności do wykorzystywania innowacji jako 
czynnika konkurencyjności. Wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce 

2 Dane GUS uzyskane zostały dla przedsiębiorstw sektora zatrudniających powyżej 9 osób.
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jest mało podmiotów aktywnych innowacyjnie, wielkość ponoszonych przez nie 
nakładów na działalność innowacyjną jest nieduża, a wdrożone innowacje przynoszą 
niewielkie korzyści finansowe, na co wskazuje mały udział przychodów ze sprzedaży 
produktów nowych lub istotnie zmodernizowanych w przychodach ogółem. Wyniki 
tych badań uzasadniają potrzebę zajęcia się próbą określenia czynników, które 
wpływają na tę niską innowacyjność polskich producentów artykułów spożywczych 
i napojów. 

Materiał i metody 

Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy działalności innowacyjnej 
polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w  latach 2009–2015 oraz określe-
nie czynników determinujących niską innowacyjność podmiotów tego sektora. Dane 
wykorzystane na potrzeby badań pochodzą z cyklicznych opracowań GUS poświęco-
nych działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w  Polsce za lata 2009–2011, 2010– 
–2012, 2011–2013, 2012–2014 i  2013–2015 i  Roczników Statystycznych Przemysłu 
za lata 2009–2015. Obejmują one dane statystyczne zbierane wśród przedsiębiorstw 
produkujących artykuły spożywcze i napoje, zatrudniających powyżej 9 pracowników. 
Poza tym w artykule wykorzystano wyniki badań różnych autorów, omawiające inno-
wacyjność i determinanty innowacyjności podmiotów tego przemysłu. 

Zakres badań na potrzeby tej analizy zgodnie z zalecaną metodologią z podręcznika 
Oslo Manual (OECD, 2005) obejmuje: ocenę wielkości i struktury nakładów na działal-
ność innowacyjną, określenie zmian liczby aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego w  Polsce w  badanym okresie, ustalenie w  poszczególnych 
okresach udziału przedsiębiorstw wdrażających określone typy innowacji (nowe lub 
istotnie ulepszone produkty, procesy, nowe lub istotnie ulepszone produkty i procesy, 
innowacje organizacyjne, marketingowe), określenie efektów działalności innowacyj-
nej, a także wskazanie jej uwarunkowań w przedsiębiorstwach spożywczych. 

Ocena innowacyjności polskiej gospodarki 
w międzynarodowych rankingach

Polska gospodarka i  jej podmioty gospodarcze charakteryzują się niskim poziomem 
innowacyjności, co potwierdza pozycja naszego kraju w tworzonych cyklicznych bada-
niach innowacyjności krajów świata (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2017) lub 
Europy (European Commmison, 2017). W  pierwszym opracowaniu pozycję danego 
kraju w obszarze działalności innowacyjnej opisuje globalny wskaźnik innowacyjności 
GII. Polska w 2017 r. w tym rankingu zajęła 38. miejsce wśród 127 krajów. Poprawiła 
swoją pozycję w stosunku do 2016 r. o jedno miejsce. 

O wysokości globalnego wskaźnika innowacyjności zdecydowały wskaźniki cząst-
kowe GII, które wskazują na poprawę sytuacji polskiej gospodarki w zakresie nakła-
dów (zasobów) wykorzystywanych na działalność innowacyjną (37. miejsce) i efektów 
działalności innowacyjnej (41. miejsce). Niestety dużo gorszy wynik osiągnęła Polska 
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w  przypadku wskaźnika cząstkowego nazwanego stopą efektywności innowacji 
(48. miejsce). Oznacza to, że nadal słabymi stronami naszego kraju w tym zakresie są 
powiązania w procesach innowacyjnych – między instytucjami naukowymi a przed-
siębiorstwami, wspólne przedsięwzięcia w  działalności innowacyjnej, działalność 
klastrów, absorbcja i dyfuzja wiedzy. Wszystkie te aspekty w dużej mierze oddziałują 
na efektywność innowacji (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2017). 

Ostatni raport z badań poziomu innowacyjności krajów unijnych European 
Innovation Scoreboard 2017 (European Commmison, 2017) przy wykorzystaniu suma-
rycznego wskaźnika innowacyjności SII wskazuje, że Polska w 2016 r. uzyskała wskaź-
nik SII równy 0,270, co stanowiło 54,8% średniej tego wskaźnika dla UE. Ta pozycja 
po raz kolejny przyporządkowała nasz kraj do grupy umiarkowanych innowatorów 
(ang. moderate innovators). Polska zajęła w  tym rankingu 25. miejsce na 28 krajów 
członkowskich Unii. Niższe pozycje zajęły tylko Chorwacja, Bułgaria i  Rumunia. 
Szczegółowa analiza cząstkowych wskaźników innowacyjności SII ujawniła te same 
braki i niedostatki w działalności innowacyjnej przedstawione w opracowaniu Cornell 
University, INSEAD i WIPO (2017), które były już wcześniej podkreślane w literatu-
rze jako słabe strony naszej gospodarki, tzn. słabo rozwinięte i  mało zinternalizo-
wane systemy badawcze, zbyt mały odsetek MŚP aktywnych innowacyjnie, zbyt małe 
powiązania w działalności innowacyjnej, zwłaszcza między sektorem nauki a gospo-
darką, niedostateczne finansowanie i  wsparcie działalności innowacyjnej (Łącka, 
2015; Lacka, 2017). 

Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw i pomiar 
działalności innowacyjnej

Innowacyjność kraju zależy od tego, jak innowacyjne są jego podmioty, zwłaszcza 
przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP. Natomiast innowacyjność danego przedsię-
biorstwa wynika z wielu czynników endo- i egzogenicznych, do których należą m.in.:
– cele właściciela lub właścicieli i ich skłonność oraz umiejętność do wykorzystywa-

nia innowacji jako czynnika konkurencyjności (postawa proinnowacyjna), 
– utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej opartej na kluczowych kompeten-

cjach,
– posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby: finansowe, ludzkie (wraz z  niezbęd-

ną wiedzą), technologiczne, materialne (np. zaplecze badawczo-rozwojowe) oraz 
umiejętność ich wykorzystania na potrzeby działalności innowacyjnej, a także do-
stępność tych zasobów z innych źródeł, 

– elastyczność działania w reakcji na zmieniające się warunki gospodarowania,
– wielkość przedsiębiorstwa i jego forma organizacyjno-prawna,
– skłonność i  zdolność do współpracy z  różnymi podmiotami w  ramach procesów 

innowacyjnych oraz obszary działalności innowacyjnej,
– sytuacja rynkowa – stopień natężenia konkurencji i strategie konkurencyjne stoso-

wane przez rywali przedsiębiorstwa, 
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– dynamika zmian technologicznych w branży i presja rynku na wprowadzanie inno-
wacji,

– polityka innowacyjna (krajowa i regionalna) ukierunkowana na pobudzanie inno-
wacji i skuteczność jej instrumentów.

Oddziaływanie tych i  innych czynników wpływa na to, jakiej wielkości nakłady 
na działalność innowacyjną ponoszą przedsiębiorstwa i  jaka jest ich struktura, skąd 
pochodzą te środki. Determinują one także rezultaty aktywności innowacyjnej uzyski-
wane przez przedsiębiorstwa. Te ostatnie ocenia się w  aspekcie (Motyka i  Jarmuła, 
2016; Sosnowska, Łobejko, Kłopotek, 2000): 
– ilościowym za pośrednictwem liczby wprowadzonych na rynek lub wdrożonych in-

nowacji produktowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych, ale także 
za pomocą liczby zgłoszonych przez przedsiębiorstwo praw ochronnych do wyna-
lazków czy znaków towarowych, 

– wartościowym poprzez wartość i  udział w  sprzedaży ogółem nowych produktów 
lub usług (dla rynku i/lub dla przedsiębiorstwa), 

– jakościowym, co wymaga określenia stopnia nowości (nowoczesności) produktów, 
technologii, ich ekologiczności, poziomu złożoności, rodzajów nowych lub istotnie 
zmodernizowanych produktów lub procesów, możliwości dyfuzji innowacji, zakre-
su poprawy jakości nowych rozwiązań,

– wywieranego wpływu działalności innowacyjnej na wyniki finansowe przedsię-
biorstwa – w tym przypadku ocenia się przede wszystkim zmianę przychodów ze 
sprzedaży nowych rozwiązań, wielkość obniżenia kosztów po zastosowania inno-
wacji oraz ustalenia zmian wyników finansowych w krótkim (do roku), średnim (do 
trzech lat) i długim okresie.

Uwzględniając czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstwa, a  także 
wymienione sposoby oceny działalności innowacyjnej i  jej efektów, w  opracowaniu 
przeprowadzono analizę działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw należą-
cych do producentów artykułów spożywczych i napojów w latach 2009–2015.

Obserwacja długookresowych danych statystycznych z zakresu aktywności inno-
wacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego pozwala zauważyć, że 
od początku przemian w  sektorze spożywczym w  1992 r. aż do 2006 r. nakłady na 
działalność innowacyjną stale się zwiększały – w ostatnim roku przed pojawieniem 
się problemów kryzysowych w  gospodarce światowej wartość tych nakładów była 
najwyższa i wyniosła 2 601,8 mln zł. W latach 2007–2009, kiedy na świecie pojawiły 
się pierwsze przesłanki kryzysu finansowego, a potem także gospodarczego, przedsię-
biorstwa te ponosiły coraz mniejsze nakłady, a ich struktura zmieniła się. Jak wskazują 
Szczepaniak i Drożdż (2010) było to uwarunkowane sytuacją ekonomiczną krajowych 
przedsiębiorstw spożywczych i reakcją na kryzys światowy międzynarodowych koncer-
nów spożywczych, które są właścicielami części podmiotów przemysłu spożywczego 
w Polsce. Spowolnienie gospodarcze w Polsce, a przede wszystkim zła koniunktura na 
rynkach żywności w krajach UE, będących głównymi partnerami handlowymi Polski, 
spowodowała, że sytuacja w  polskim przemyśle spożywczym stała się niepewna 
i niestabilna. To doprowadziło do silnego spadku nakładów na działalność innowacyjną 
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w latach 2007–2009. Tendencja ta utrzymywała się także później, dopóki od 2012 r. nie 
pojawiły się w gospodarce światowej, zwłaszcza wśród krajów Unii Europejskiej, oznaki 
ożywienia gospodarczego. Wskazuje to na istotny wpływ koniunktury gospodarczej 
na decyzje przedsiębiorców przemysłu spożywczego o  inwestycjach w  działalność 
innowacyjną. W  tym opracowaniu objęto badaniami następny długi okres, tzn. lata 
2009–2015. 

Wyniki i dyskusja

Na podstawie danych statystycznych opisujących nakłady na działalność innowa-
cyjną przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze i  napoje w  latach 2009– 
–2015 można stwierdzić, że w  tym okresie występował brak stabilności wielkości 
ponoszonych nakładów na ten cel, ale w porównaniu z okresem początków kryzysu 
gospodarczego nastąpił duży przyrost nakładów na innowacje, co zaprezentowano 
w  tabeli 1. Dane wskazują, że w  latach 2009–2010 przedsiębiorstwa zwiększyły 
nakłady całkowite na działalność innowacyjną, jednak w następnych latach w tym 
okresie sytuacja nie była stabilna – w 2011 r. ponownie ich wielkość się zmniejszyła, 
aby w  kolejnych dwóch latach (2012–2013) mocno wzrosnąć do 2 193,7 mln zł. 
Potem w 2014 r. nakłady ponownie nieco się obniżyły, ale w ostatnim roku analizy 
bardzo silnie się wzrosły – do 2 946,8 mln zł. W latach 2009–2015 nakłady na dzia-
łalność innowacyjną zwiększyły się o prawie 95,4%. Największy ich przyrost nastą-
pił w  latach 2011–2012 (wzrosły o  około 42,3%) oraz w  końcu badanego okresu – 
w latach 2014–2015 nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym 
zwiększyły się o około 56,8%. 

We wszystkich latach analizy przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w ramach 
nakładów na działalność innowacyjną inwestowały przede wszystkim w  maszyny, 
urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki techniczne. 

Tendencję tę można zaobserwować od samego początku przemian w  przemyśle 
spożywczym, zapoczątkowanych w latach 90. XX w., choć wielkość nakładów na ten cel 
ulegała zmianie w ostatnim ćwierćwieczu. Odnosząc się do danych za lata 2009–2014, 
można zauważyć, że udział nakładów na maszyny i urządzenia oraz środki transportu 
w nakładach ogółem wahał się od 60,74% do 53,47%, ale jednocześnie wskaźnik ten 
był największy w 2013 r. – wyniósł wówczas aż 68,75%. W 2015 r. w badaniach GUS 
wielkość tych nakładów połączono z nakładami na budynki, budowle i grunty. W tym 
przypadku inwestycje w majątek trwały związany z działalnością innowacyjną wynio-
sły aż 1 876,6 mln zł, co stanowiło 63,68% całkowitych nakładów na ten cel. 

Na drugim miejscu w strukturze nakładów na działalność innowacyjną przedsię-
biorstw produkujących artykuły żywnościowe i napoje w  latach 2009–2014 znalazły 
się nakłady na budynki, budowle i grunty. Ich udział wahał się od 17,46% w 2009 r. do 
14,45% w 2014 r. Analiza zmian wielkości tych nakładów ujawniła także w tym zakresie 
zmienną tendencję wzrostową, ale udział w strukturze nakładów ogółem wykazywał 
tendencję spadkową. Potwierdza to, że producenci żywności i  napojów inwestowali 
coraz mniej w powiększanie swych przedsiębiorstw, ale nadal starali się zwiększać ich 
możliwości wytwórcze, modernizując przedsiębiorstwa. 
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Tabela 1. Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 
w latach 2009–2015 (ceny bieżące)

Table 1. Expenditures on innovation activity of food industry enterprises between 2009 
and 2015 (present prises)

Struktura nakładów
Structure of expenditures

Nakłady na działalność innowacyjną (mln zł)
Expenditures on innovation activity (mln PLN)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem, w tym: / Total, in them: 1508,2 1605,0 1534,8 2183,3 2193,7 2090,3 2946,8

działalność B+R / R+D activity 162,3 43,3 81,7 176,4 79,8 425,3 84,3

zakup wiedzy ze 
źródeł zewnętrznych 
i oprogramowania
the aquisition of external 
sources and software

9,6 3,0 24,2 32,2 – 57,3 –

maszyny, urządzenia 
techniczne i narzędzia oraz 
środki techniczne / machinery, 
technical equipment and tools

916,1 1049,1 1002,9 1385,1 1530,0 1117,6

1876,6
budynki i budowle oraz grunty 
buildings, structures and 
grounds

263,3 223,7 206,0 309,0 362,3 302,1

szkolenia personelu związane 
z działalnością innowacyjną
staff training connected with 
innovation activity

2,3 6,8

153,93 232,7 135,7 102,9 –
Marketing dotyczący nowych 
i zmodernizowanych wyrobów
marketing for technologically 
new or improved products

79,1 183,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2009–2015 (GUS, 
2009–2015)

Source: Author’s elaboration based on: Statistical Yearbook of Industry – Poland 2009–2015 (GUS, 
2009–2015)

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w  całym badanym okresie 
stanowiły kolejną pozycję wśród nakładów na działalność innowacyjną. W tej kategorii 
wydatków ujmuje się środki przeznaczone na (GUS, 2016a):
– badania podstawowe (prace eksperymentalne lub teoretyczne) – podejmowane 

przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwo-
walnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. 
Najczęściej są prowadzone w ośrodkach naukowych;

3 Od 2011 r. GUS podaje łącznie nakłady na szkolenia personelu i marketing.
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– badania przemysłowe (do 2006 r. określane jako badania stosowane) – mają na 
celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych pro-
duktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących 
produktów, procesów lub usług. Badania te obejmują tworzenie elementów składo-
wych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodza-
jowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; 

– prace rozwojowe – obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywa-
nie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i dzia-
łalności gospodarczej oraz innej wiedzy i  umiejętności do planowania produkcji 
oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian 
wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istnie-
jących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter 
ulepszeń. 

W latach 2009–2015 nakłady przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wymie-
nione działania twórcze wykazywały duże wahania, a  jednocześnie niski i  male-
jący udział w nakładach ogółem. W tym okresie udział ten zmniejszył się z 10,76% 
do 2,86%. W początkowym etapie, tzn. w  latach 2009–2010 wraz z oddziaływaniem 
niepewności wśród przedsiębiorców wywołanej narastaniem kryzysu światowego, 
wydatki na B+R malały, w następnych dwóch latach wzrastały, aby ponownie bardzo 
obniżyć się w 2013 r. W 2014 r. nieoczekiwanie silnie się zwiększyły aż do 425,3 mln zł, 
znacznie przekraczając nawet najwyższe nakłady w  tym z  okresu z  2012 r. Jednak 
w ostatnim roku badanego okresu ponownie gwałtownie się obniżyły – do 84,3 mln zł. 
Tak duże wahania wydatków na prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw przemy-
słu spożywczego były wynikiem zarówno zmienności koniunktury gospodarczej, jak 
i  silnego powiązania decyzji tych podmiotów o  inwestycjach w działalność innowa-
cyjną z  dostępnością większej liczby rodzajów jej wsparcia ze środków publicznych 
(krajowych i  unijnych), co często wymuszało współpracę z  jednostkami naukowymi 
w  ramach realizowania projektów badawczych i  zapewniało wyższe dofinansowanie 
z programów pomocowych (Deloitte, 2015).

W badanym okresie doszło także do powolnego wzrostu nakładów na zakup wiedzy 
ze źródeł zewnętrznych, o czym świadczy zmiana wydatków na ten cel z 9,6 mln zł 
w 2009 r. do 57,3 mln zł w 2014 r. To także w pewnym stopniu było wynikiem zwięk-
szenia współpracy przedsiębiorców przemysłu spożywczego z reprezentantami świata 
nauki w  ramach projektów innowacyjnych. Wzrostową tendencję wykazywały też 
nakłady na szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną oraz marketing 
dotyczący nowych i zmodernizowanych wyrobów. Wskazuje to na zwiększenie świado-
mości producentów artykułów spożywczych i napojów, że wdrażanie nowych rozwią-
zań wymaga z jednej strony odpowiednio przygotowanej kadry, która będzie potrafiła 
obsłużyć nowe linie technologiczne, a z drugiej strony zrozumienie, że innowacyjne 
wyroby potrzebują wsparcia marketingowego, aby mogły zapewnić przedsiębiorstwu 
rosnące przychody ze sprzedaży.

Jak wspomniano, przemysł spożywczy w Polsce jest zaliczany do działów niskiej 
techniki. Można to zweryfikować za pośrednictwem kilku wskaźników. Jednym z takich 
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wskaźników innowacyjności przemysłu, który wskazuje na efektywność działalności 
innowacyjnej, jest udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnych w  przemyśle. 
Za takie uznaje się przedsiębiorstwo, które w badanym przez GUS trzyletnim okresie 
wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizo-
wało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany 
lub zaniechany w trakcie badanego okresu (tzn. nie zakończył się sukcesem) lub jest 
nadal kontynuowany (OECD, 2005). 

Z badań Łąckiej (2011) prowadzonych dla lat 2006–2009 wynika, że już wówczas 
w  Polsce zmniejszył się udział przedsiębiorstw innowacyjnych, co zaobserwowano 
zarówno w  całym przetwórstwie przemysłowym, jak i  w  przemyśle spożywczym 
(produkcja artykułów spożywczych i  napojów). W  pierwszym trzyletnim okresie lat 
2006–2008 wskaźnik ten wyniósł 17,1% w przypadku przedsiębiorstw wytwarzających 
artykuły spożywcze i 32,8% dla producentów napojów (w przetwórstwie przemysłowym 
– 21,2%). Jednak już w następnym okresie badawczym, tzn. w latach 2006–2009, wiel-
kości wskaźnika uległy zmniejszeniu. Udział aktywnych innowacyjnie firm w  całości 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w  przypadku produkcji artykułów spożyw-
czych wyniósł już tylko 13,3%, a  w  grupie producentów napojów – 23,8%. Wskaźnik 
ten dla całego przetwórstwa przemysłowego osiągnął wówczas wielkość 18,1%. Dane 
wskazują na niewielki i  malejący udział innowacyjnych firm w  przemyśle spożyw-
czym przed i w pierwszych latach kryzysu światowego i spowolnienia gospodarczego 
w  Polsce, a  także na zjawisko wykazywania większej skłonności do innowacji przez 
producentów napojów. Miało to swoje konsekwencje w  zmniejszaniu nakładów na 
działalność innowacyjną podmiotów przemysłu spożywczego w tym okresie. Tendencje 
opisane w  latach 2006–2009, pomimo wahań, w  przypadku producentów artykułów 
spożywczych, były kontynuowane także w kolejnych latach aż do 2015 r. Dane dla lat 
2006–2015 zawarte w tabeli 2 wskazują, że udział aktywnych innowacyjnie firm produ-
kujących artykuły spożywcze zmniejszył się o 5,7 punktu procentowego. Inaczej nato-
miast zachowywał się ten wskaźnik w grupie podmiotów produkujących napoje. W tym 
przypadku zmienna tendencja doprowadziła w końcu okresu do podniesienia udziału 
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie (wzrost wskaźnika o  4,3 punktu procento-
wego w całym okresie). Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w tabeli 2.

O zaangażowaniu przedsiębiorstw w  realizację działalności innowacyjnej i  jej 
efektach świadczyć może to, czy wprowadzają innowacje i  jaki mają one charak-
ter (produktowy, procesowy, organizacyjny, marketingowy). Tego rodzaju analizę 
w przypadku przedsiębiorstw przemysłu spożywczego także przeprowadzono, a  jej 
wyniki zawarto w tabelach 3 i 4. W tabeli 3 ujęto dane dotyczące wprowadzania inno-
wacji produktowych i procesowych przez przedsiębiorstwa tego przemysłu w latach 
2009–2015. 

Informacje zawarte w tabeli 3 wskazują, że w badanym okresie zwiększał się udział 
podmiotów, które w  trzyletnich cyklach wprowadzały nowe lub istotnie ulepszone 
produkty albo nowe lub istotnie ulepszone procesy. W  przypadku przedsiębiorstw, 
które implementowały jednocześnie zarówno produkty, jak i procesy, można zauwa-
żyć również wzrost udziału takich podmiotów w przemyśle spożywczym, ale w całym 
badanym okresie był on dużo niższy niż w przypadku dwóch pierwszych wariantów 
postępowania. Wśród innowacji produktowych około 45% stanowiły produkty nowe.
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Tabela 2. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w  latach 
2006–2015 

Table 2. Innovative activity of food industry enterprises between 2006 and 2015

Wyszczególnienie
Specification

Udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 
w całkowitej liczbie przedsiębiorstw przemysłu 

spożywczego (%) / Share of enterprises which introduced 
innovations in total food industry enterprises (%)

2006–
2009

2007–
2009

2008–
2010

2009–
2011

2010–
2012

2011–
2013

2012–
2014

2013–
2015

Produkcja artykułów 
spożywczych
Manufacture of food 
products

17,1 13,3 12,0 10,0 12,4 11,9 11,4 11,4

Produkcja napojów
Manufacture of 
beverages

32,8 23,8 27,6 26,1 27,6 33,9 35,5 37,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w  latach 
2006–2015 (GUS, 2010–2016)

Source: Author’s elaboration based on: Innovative activity of enterprises in the years 2006–2015 
(GUS, 2010–2015)

Tabela 3. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie, wprowadzające innowacje produktowe 
i procesowe w przemyśle spożywczym w latach 2009–2015

Table 3. Innovative enterprises in food industry which introduced product and process 
innovations between 2009 and 2015

Wyszczególnienie
Specification

Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły 
innowacje w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

przemysłu spożywczego (%) / Share of 
enterprises which introduced innovations in 

total food industry enterprises (%)

2009–
2011

2010–
2012

2011–
2013

2012–
2014

2013–
2015

Nowe lub istotnie ulepszone produkty
New or significantly improved products 26,4 28,4 30,8 31,1 33,2

Nowe lub istotnie ulepszone procesy
New or significantly improved processes 27,5 28,8 38,7 34,6 32,9

Nowe lub istotnie ulepszone produkty 
i procesy / New or significantly 
improved products and processes

17,9 18,2 24,0 20,3 19,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w  latach 
2009–2015 (GUS, 2012–2016)

Source: Author’s elaboration based on: Innovative activity of enterprises in the years 2009–2015 
(GUS, 2012–2016)
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W tabeli 4 przedstawiono aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego w  zakresie wprowadzania w  latach 2009–2015 innowacji organizacyj-
nych i marketingowych. W badanym okresie w poszczególnych trzyletnich okresach, dla 
których dane gromadził GUS, następowały zmiany udziału przedsiębiorstw wprowadzają-
cych obydwa typy innowacji, jednak w ostatecznym rezultacie można zauważyć stabilizację 
tego wskaźnika. Dane wskazują również, że więcej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 
wprowadzało innowacje marketingowe. Należy jednak pamiętać, że największy udział 
podmiotów wprowadzających poszczególne rodzaje innowacji (ujęte w  tabelach 3 i  4) 
występował w produkcji napojów. 

Tabela 4. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie, wprowadzające innowacje organizacyj-
ne i marketingowe w przemyśle spożywczym w latach 2009–2015

Table 4. Innovative enterprises in food industry which introduced organisational inno-
vations and marketing innovations between 2009 and 2015

Wyszczególnienie
Specification

Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 
(%) / Share of enterprises which introduced innovations in 

total food industry enterprises (%)

2009–2011 2010–2012 2011–2013 2012–2014 2013–2015

Innowacje organizacyjne
Organisational 
innovations

17,1 29,7 21,9 20,1 17,0

Innowacje 
marketingowe
Marketing innovations

28,7 38,5 35,0 35,7 29,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w  latach 
2009–2015 (GUS, 2012–2016)

Source: Author’s elaboration based on: Innovative activity of enterprises in the years 2009–2015 
(GUS, 2012 –2016)

Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstw można ocenić także, wyko-
rzystując udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych 
w całkowitej wartości sprzedaży podmiotu gospodarczego. Wskaźnik ten pozwala ustalić 
stopień odnowienia produkcji oraz zainteresowanie rynku wprowadzonymi produktami 
innowacyjnymi przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 
był on zawsze niewysoki. W badanym okresie jego najniższą wartość odnotowano w 2010 r. 
– 6,7%, a najwyższą w 2012 r. – 12%. W latach 2009–2015 można zauważyć, że udział przy-
chodów z produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych w wartości sprze-
daży przedsiębiorstwa wykazywał:
– tendencję wzrostową od 7,2% do 12,0% w latach 2009–2012,
– stabilizację na najniższym poziomie 9,8% w latach 2013–2015.

Analiza danych statystycznych wskazuje, że działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego w  latach 2009–2015 wykazywała niewielkie odzwierciedlenie 
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w wynikach ekonomicznych podmiotów tego przemysłu. Może to świadczyć o niewielkiej 
atrakcyjności dla nabywców wprowadzanych innowacji (np. wskutek występowania na 
rynku podobnych produktów, stosowania przez przedsiębiorców naśladownictwa, zamiast 
tworzenia produktów rzeczywiście nowych dla rynku). Jest to dość niepokojące zjawisko, 
ponieważ w  pewien sposób osłabia skłonność do podejmowania przez przedsiębiorców 
działalności innowacyjnej. 

Z badań Żmii (2014) prowadzonych wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, 
które podejmowały się działalności innowacyjnej, wynika jednak, że nie tylko rosnące 
przychody ze sprzedaży wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych mogą stanowić 
istotne dla nich efekty wdrażanych innowacji w  przemyśle spożywczym. Z  punktu 
widzenia przedsiębiorców pozytywnymi rezultatami wprowadzenia przez nich inno-
wacji okazało się:
– podniesienie poziomu zadowolenia nabywców z  oferty przedsiębiorstwa (70,3% 

wskazań),
– wzrost wydajności (68,4% odpowiedzi),
– zwiększenie asortymentu wyrobów (59,9% wskazań),
– wejście na nowe rynki (57,8% deklaracji przedsiębiorców),
– wzrost poziomu innowacyjności produktów i usług (55% odpowiedzi badanych).

Wskazane badania ujawniły także, że w opinii największej liczby przedsiębiorców 
wdrażane innowacje nie wpłynęły na obniżenie kosztów (32% odpowiedzi), ani na 
rozwój kapitału ludzkiego (33,2% wskazań). 

Z badań Wasilewskiej i Wasilewskiego (2016) wynika natomiast, że wyższy udział 
przychodów ze sprzedaży wyrobów nowych lub istotnie zmodernizowanych w przy-
chodach ze sprzedaży ogółem uzyskiwały przedsiębiorstwa dysponujące większym 
udziałem pracowników mających wyższe wykształcenie i cechujących się większymi 
umiejętnościami i  kompetencjami. Pozytywnie wpływała na ten wskaźnik także 
współpraca w  zakresie innowacji produktowych z  innymi przedsiębiorstwami i/lub 
instytucjami naukowymi z Polski.

Z drugiej strony, taki słaby wynik udziału przychodów przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w  przycho-
dach ze sprzedaży ogółem mógł być rezultatem tego, że część przedsiębiorców podczas 
badań GUS deklarowała swoją działalność innowacyjną, ale w  rzeczywistości jej nie 
realizowała, a więc nie uzyskiwało przychodów ze sprzedaży innowacji. Poza tym duży 
udział nakładów na działalność innowacyjną stanowiły wydatki na maszyny i  urzą-
dzenia, realizowane w związku z modernizacją przedsiębiorstw. Te zakupy nie miały 
bezpośredniego przełożenia na tworzenie innowacyjnych produktów, które mogłyby 
wygenerować rosnące przychody ze sprzedaży innowacyjnych wyrobów. 

Wskazane czynniki niewątpliwie w badanym okresie determinowały rezultaty dzia-
łalności innowacyjnej, a  także skłonność do jej podejmowania. Na działalność inno-
wacyjną w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dodatkowo wpływały również 
inne czynniki, które wiązały się z: ich sytuacją finansową, wielkością podmiotów gospo-
darczych, charakterem własności przedsiębiorstw, stanem koniunktury gospodarczej 
(wpływającej na wielkość popytu na produkty oraz ryzyko podejmowania prac nad 
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nowymi rozwiązaniami i wdrażania ich wyników na rynku, ale także zakupu innowacji 
i ich implementacji w przedsiębiorstwie), rodzaj rynku obsługiwanego przez przedsię-
biorstwo i zasięg jego sprzedaży. Potwierdzają to badania Świadka (2012). Największe 
zaangażowanie w działalność innowacyjną wykazywały przedsiębiorstwa duże i śred-
nie tego przemysłu – w  tym w  prace badawczo-rozwojowe, wprowadzanie nowych 
technologii, nawiązywanie współpracy z  krajowymi i  zagranicznymi jednostkami 
naukowymi w ramach transferu wiedzy i technologii, a także wprowadzanie nowych 
systemów okołoprodukcyjnych i  wspierających, które miały na celu modernizację 
procesów wytwórczych. Większą skłonnością do działalności innowacyjnej cechowały 
się przedsiębiorstwa należące częściowo lub całkowicie do kapitału zagranicznego. 
Natomiast podmioty krajowe znacznie rzadziej wprowadzały innowacje produktowe 
i procesowe (technologiczne). Z badań Świadka (2012) wynika także, że przedsiębior-
stwa przemysłu spożywczego, które działały jedynie na lokalnych rynkach wykazywały 
małą skłonność do wprowadzania innowacji. Te podmioty bardzo rzadko współpraco-
wały z innymi uczestnikami procesów innowacyjnych. Zwiększenie zasięgu sprzedaży 
na rynek regionalny sprawiało, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego były bardziej 
zaangażowane w działalność innowacyjną. Natomiast największą aktywnością w dzia-
łalności innowacyjnej charakteryzowały się przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż 
krajowym i zagranicznych rynkach. Właściciele tych podmiotów byli świadomi, że 
o  konkurencyjności przedsiębiorstwa decyduje nie tylko niska cena i  dobra jakość 
wyrobów, lecz także wprowadzanie innowacji. 

Na skłonność do realizowania działalności innowacyjnej wpływał także stan 
gospodarki – kryzys światowy i  stagnacja w  polskiej gospodarce w  pewnym okresie 
(lata 2007–2011) dość silnie wpłynęły na ograniczenie nakładów na działalność inno-
wacyjną w polskim przemyśle spożywczym – ich wysokość dopiero w 2015 r. (około 
2,9 mld zł) przekroczyła sumę tych nakładów poniesioną w 2006 r. (około 2,6 mld zł). 

Podsumowanie

Współczesna gospodarka tworzy coraz bardziej niestabilne otoczenie dla przedsię-
biorstw działających zarówno w  dziedzinach zaawansowanych pod względem tech-
nicznym, jak i  w  tzw. sektorach tradycyjnych, do których zaliczany jest przemysł 
spożywczy. Stawia przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań wynikających z koniecz-
ności nadążania za postępem technologicznym, szybkiego reagowania na zmienność 
trendów rynkowych, uzyskiwania odpowiedniej siły ekonomicznej umożliwiającej nie 
tylko bieżące funkcjonowanie, lecz także procesy rozwojowe i podnoszenie konkuren-
cyjności. Nabiera to szczególnego znaczenia wraz z nasilaniem się procesów globali-
zacyjnych i poszerzeniem rywalizacji między producentami żywności w skali świata. 

Polski przemysł spożywczy uczestniczy w tych procesach jako aktywny uczestnik 
odkąd po integracji z Unią Europejską producenci artykułów spożywczych i napojów 
zaczęli zdobywać rynki Wspólnoty dzięki dobrej jakości polskich wyrobów i ich rela-
tywnie niskim cenom (przewagom kosztowo-cenowym). Obecnie te atuty mogą okazać 
się niewystarczające – coraz większego znaczenia w osiąganiu pozycji konkurencyjnej 
nabierają innowacje produktowe w ofercie rynkowej, a także nowe rozwiązania proce-
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sowe, marketingowe i  organizacyjne w  funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, 
poprawy ich produktywności i  ekonomicznej efektywności. W  tej sytuacji polskie 
przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego powinny starać się wykorzystać inwestycje 
w działalność innowacyjną w celu poprawy swej konkurencyjności na rynkach krajo-
wym i zagranicznych. 

Przeprowadzone badania wykazały, że w  latach 2009–2015 podmioty przemysłu 
spożywczego wykazywały małe zainteresowanie działalnością innowacyjną, o  czym 
świadczą wskaźniki udziału przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie i udziału przed-
siębiorstw wprowadzających innowacje produktowe i  procesowe w  ogóle przedsię-
biorstw przemysłu spożywczego. W  większym stopniu w  działalność innowacyjną 
były zaangażowane przedsiębiorstwa produkujące napoje niż producenci artykułów 
spożywczych. Z badań wynika także, że w  latach 2009–2015 przedsiębiorstwa prze-
mysłu spożywczego zwiększyły nakłady na marketing nowych i  zmodernizowanych 
produktów oraz szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną. Te działa-
nia niewątpliwie zmierzały do poprawy pozycji rynkowej przedsiębiorstw, które starały 
się wprowadzać innowacje. Poza tym tworzyły podstawy do tego, aby poprawić jakość 
kapitału ludzkiego niezbędnego do wykorzystywania nowych rozwiązań procesowych.

Działalność innowacyjna w  przemyśle spożywczym przyjmowała głównie formę 
zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, a także budynków i budowli. Znacznie 
mniejsze nakłady ponoszone były na prace badawczo-rozwojowe i zakup nowej wiedzy, 
co wskazuje na małe znaczenie w decyzjach o procesach innowacyjnych w przedsię-
biorstwie działań zmierzających do stworzenia nowej wiedzy, innowacyjnych rozwią-
zań produktowych i procesowych, które mogłyby przyczynić się do stworzenia prze-
wagi konkurencyjnej.

W badanym okresie wielkość nakładów na działalność innowacyjną wykazywała 
zmienne tendencje, choć w 2015 r. widać było ich wzrost aż o 95,4% w stosunku do 
początku tego okresu. Niestety nie przełożyło się to na zwiększenie udziału przy-
chodów z  produkcji sprzedanych wyrobów nowych i  zmodernizowanych w  wartości 
sprzedaży przedsiębiorstwa. Wskazuje, że podejmowana działalność innowacyjna nie 
oddziaływała w większym stopniu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Wpływ na 
to miały prawdopodobnie niska innowacyjność nowych wyrobów i odtwórczy charak-
ter działalności innowacyjnej. To z  kolei mogło wynikać m.in. z  małego potencjału 
zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego (słabo kwalifikowane 
kadry, często niewykazujące postawy proinnowacyjnej, niepotrafiące znaleźć wsparcia 
w celu tworzenia innowacji), braku nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami 
(innymi przedsiębiorstwami, instytucjami sektora nauki), wielkości podmiotów gospo-
darczych i innych uwarunkowań.

Uzyskane wyniki badań nad stanem i uwarunkowaniami działalności innowacyj-
nej sugerują, że znaczna część polskich producentów artykułów spożywczych i napo-
jów w przyszłości będzie miała coraz większe trudności w konkurowaniu na rynkach 
z bardziej innowacyjnymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
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Analiza czynników wpływających na jakość powietrza 
w wybranych regionach Polski
Analysis of factors influencing air quality in chosen regions 
of Poland

Maria Parlińska, Piotr Pomichowski 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych 

Streszczenie. W pracy dokonano analizy czynników wpływających na jakość powietrza 
na podstawie danych o stężeniu pyłów PM10 i warunkach pogodowych. Wykonano także 
krótki przegląd literatury, w którym poruszono kwestie stanu jakości powietrza w wybra-
nych regionach Polski oraz jego przyczyny. Analiza dotyczyła następujących miast Polski 
dla lat: 2010–2015: Warszawa, Kraków i Gdańsk, w sąsiedztwie których leżące obszary 
wiejskie odczuwają także problem zanieczyszczenia powietrza. Sformułowano trzy hipo-
tezy: sezon grzewczy ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza, określone warunki pogo-
dowe sprzyjają pogorszeniu się jakości powietrza i jakość powietrza uległa pogorszeniu 
od 2010 r. Do tego celu stworzono model liniowy i oszacowano go za pomocą metody 
największej wiarogodności. Wyniki potwierdziły słuszność pierwszych dwóch hipotez. 
Trzecia została zaprzeczona, co oznacza, że stan powietrza w kolejnych latach był lepszy 
w porównaniu z rokiem 2010. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza • pyły PM10 • metoda największej wiary-
godności

Abstract. In the article has been done analysis of factors influencing for quality of air on 
based particulates PM10 concentration data and weather conditional. Done also, short 
review bibliography, which show different issues quality air conditional in selected re-
gions of Poland and its causes. Analysis covered selected Polish cities for years 2010– 
–2015: Warsaw, Cracow and Gdansk, in the neighborhood rural areas are caused also by 
the problem of air pollution. Formulated three hypothesis: the heating season has an 
impact on air pollution, a specific weather conditions are conductive deterioration of air 
quality and air quality have deteriorated since 2010. For this purpose a linear model was 
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developed and estimated using MLE method. The results confirm the validity of the first 
two hypotheses. The third has been denied, which means that the air condition in the 
following years was better compared to 2010.

Keywords: air pollution • particulates PM10 • method maximum likelihood

Wprowadzenie

Powietrze jest jednym z żywiołów, który nieustannie towarzyszy naszej egzystencji. 
W przyrodzie to dzięki niemu zachodzi wiele procesów biologicznych, chemicznych 
oraz zjawisk fizycznych. Jest ono niezbędne do życia dla wielu organizmów żywych, 
w tym również dla człowieka. Jakość powietrza ma bardzo duży wpływ na wiele sfer 
naszego życia, począwszy od stanu zdrowia, samopoczucia, po jakość spożywanych 
pokarmów. Odgrywa również ważną rolę w obserwowanych zmianach klimatycznych, 
które towarzyszą naszej planecie.

Poprawa jakości powietrza jest jednym z  głównych aspektów ochrony środowi-
ska. Wiele organizacji, w  tym UE, prowadzi kampanie na rzecz zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery1. Ustanowiono wiele regulacji na rzecz poprawy stanu 
powierza oraz przy wsparciu funduszami unijnymi zobowiązano wiele państw do ich 
przestrzegania. Najbardziej znana jest dyrektywa CAFE2, która porusza kwestie zwią-
zane z  jakością powietrza i  została przyjęta przez wiele państw. Jednym z  nich jest 
Polska, która na skutek transformacji gospodarczej w latach 90. XX w. oraz wejścia do 
UE znacznie ograniczyła emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zmierzając do realizacji 
stawianych celów przez UE. Mimo znacznej poprawy jakości powietrza na przestrzeni 
lat, wciąż w  wielu miejscach w  Polsce zanieczyszczenie, a  w  szczególności stężenie 
pyłu PM10, przekracza dopuszczalne normy. Stało się to bezpośrednią przyczyną 
złożenia skargi przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE w grudniu 
2015 r. Jednym ze zjawisk powszechnym w ostatnich latach w miastach, a  także na 
obszarach wiejskich Polski i współwystępującym z zanieczyszczeniem powietrza jest 
smog. Uznaje się, że ma on głównie związek z działalnością człowieka oraz określo-
nymi warunkami atmosferycznymi. Na obrzeżach miast oraz na obszarach wiejskich, 
gdzie zabudowę stanowią domy jednorodzinne ogrzewane węglem i drewnem problem 
zanieczyszczenia jest również istotny. W trosce o zdrowie ludzkie rozgorzała dyskusja 
nad jakością powietrza w niektórych regionach Polski oraz nad tym, jakie czynniki mają 
na to wpływ Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono analizę oraz poddano 
weryfikacji kilka hipotez:
– sezon grzewczy ma istotny wpływ na stężenie pyłów PM10 w powietrzu,
– określone warunki atmosferyczne sprzyjają pogarszaniu się jakości powietrza,
– stan jakości powietrza pogorszał się od 2010 r.

1 Jednym z głównych traktatów dotyczących zmian klimatu związanych z zanieczyszczeniami 
powietrza był protokół z Kioto. Wynegocjowany został w 1997 r., a w życie wszedł 16 lutego 
2005 r.

2 Dyrektywa CAFE – skrót od angielskich słów Clean Air For Europe.
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O panującej na obszarach wiejskich sytuacji zwykle mówi się mniej niż o zanie-
czyszczeniu powietrza w  miastach. Opracowania w  mniejszym stopniu poruszają 
problem jakości powietrza w małych miejscowościach z powodu braku lub małej ilości 
dostępnych stacji pomiarowych. Z tego względu analiza statystyczna została przepro-
wadzona na dostępnych danych liczbowych pochodzących z wybranych miast. 

Przegląd literatury

Wiele przeprowadzonych badań wykazało, że jakość powietrza ma ogromny wpływ na 
zdrowie człowieka, a co za tym idzie także oczekiwaną długość życia. Kwestia ta została 
między innymi poruszona w pracy Gładysz i współautorów (2010). Autorzy dokonali 
przeglądu i analizy licznych publikacji, na podstawie których stwierdzili, że zanieczysz-
czenie powietrza stwarza ogromne zagrożenie dla życia ludzkiego. Przyczynia się do 
rozwoju wielu chorób, poczynając od infekcji dróg oddechowych, chorób układu krąże-
nia, a  kończąc na chorobach nowotworowych. W  artykule opracowanym przez prof. 
Daniela Krewskiego, który analizując związek stanu jakości powietrza a  oczekiwaną 
długością życia na podstawie wielu prac z różnych krajów, wykazał, że wzrost zanie-
czyszczeń powietrza pyłami o średnicy 10 mikrometrów skraca życie o 0,8–1,37 lat.

W pracy Malec i  Borowskiego (2016) zanieczyszczenie powietrza jest związane 
z  występowaniem w  ilościach szkodliwych substancji w  różnych stanach skupienia, 
które mogą utrzymywać się w atmosferze przez dłuższy czas. Substancje te określane 
są mianem pyłów. Norma PN-64/Z-01001 definiuje pył jako „faza stała układu dwufa-
zowego ciało stałe-gaz lub gaz-ciało stałe, jeżeli stopień rozdrobnienia fazy stałej 
jest tak duży, że w nieruchomym powietrzu o ciśnieniu 1013,25 hPa  i temperaturze 
20 C ziarna ciała stałego, na które działa tylko siła ciążenia, po bardzo krótkim okresie 
przyspieszenia, wskutek oporu przepływu ośrodka, będą opadały ze stałą prędkością 
mniejszą niż 500 cm/s lub będą wykonywały ruchy Browna”. W literaturze wyróżnia się 
wiele kryteriów podziału, chociażby podział ze względu na rozmiar, sposób oddziały-
wania oraz źródło pochodzenia. Ze względu na wielkość cząstek szkodliwych zawartych 
w powietrzu, w pracy Malec i Borowskiego (2016) wyróżniono następujące kategorie:
– TSP (ang. total spendend particulates) – całkowity pył zawieszony,
– PM10 (ang. particular matter) – drobny pył, których średnica cząstek jest mniejsza 

lub równa 10 µm i mogą być złożone m.in. z metali ciężkich, siarki, węglowodorów 
wielopierścieniowych,

– PM2,5 – pył bardzo drobny, którego średnica cząstek jest mniejsza lub równa 
2,5 µm. W skład ich mogą wchodzić, tak jak w przypadku PM10, m.in. siarka, metale 
ciężkie i węglowodory wielopierścieniowe.

W dodatku stwierdzono, że groźny dla zdrowia i życia ludzkiego jest m.in. pył PM10, 
którego wyższe stężenie w różnych miejscach w Polsce ma wpływ na zmniejszenie się 
oczekiwanej długości życia. Światowa Organizacja Zdrowie (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/50/WE) zaleca średnie dobowe i roczne stężenie pyłów na 
poziomie odpowiednio 50 µg m–3 i 40 µg m–3 w przypadku PM10 a 25 µg m–3 stężenie 
roczne w przypadku PM2,5. W Polsce wedle obowiązującego Rozporządzenia Ministra 
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Środowiska z  dnia 13 września 2012 r. w  sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032) za poziom dopuszczalny (dobowy) 
uważa się 50 µg m–3, za poziom informowania (dobowy) 200 µg m–3, a poziom alar-
mowy (dobowy) 300 µg m–3. W  pracy Malec i  Borowskiego dokonano także analizy, 
na podstawie których za główną przyczynę podwyższonego stężenie PM10 w 2014 r. 
odpowiedzialna była emisja sektora komunalnego (proces spalania poza przemysłem), 
która stanowiła 50% emisji. Transport drogowy stanowił tylko 9%, sektor produkcji 
energii 10%, a  przemysł (procesy spalania) i  procesy produkcyjne odpowiednio 8% 
i 7%. Reasumując, główną przyczyną podwyższonego stężenia PM10 są procesy spala-
nia w przemyśle oraz nisko sprawnych kotłach grzewczych i transport drogowy. 

Kontrolę stanu jakości powietrza w Polsce przeprowadziła w roku 2014 Naj wyższa 
Izba Kontroli (NIK). Wyniki i szczegóły tej kontroli zostały opisane w raporcie Ochrona 
powietrza przed zanieczyszczeniami. Podkreślono w nim również istotny wpływ jakości 
powietrza na zdrowie i życie obywateli oraz uwzględniono to, że skutki oddziaływania 
jego złego stanu mogą być odłożone w czasie. Dlatego ważne jest wdrażanie długofa-
lowych programów mających na celu redukowanie emisji zanieczyszczeń do atmos-
fery. Kontrolę przeprowadzono na obszarze pięciu województw (opolskie, małopol-
skie, pomorskie, mazowieckie i śląskie) o dużym stopniu zanieczyszczenia powietrza 
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2014 r. Kontrola wykazała, że w okresie 
objętym badaniem normy jakości powietrza były nagminnie przekraczane, szczegól-
nie dotyczyło to stężenie pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu. Wykazano, że w ponad 75% 
wszystkich obszarów, w których dokonuje się pomiarów stanu zanieczyszczeń powie-
trza, przekroczono poziom normatywny PM10, a odpowiedzialna za to jest tzw. niska 
emisja. Podkreślono, że regionami o najgorszej jakości powietrza były województwa 
śląskie i małopolskie. Zachęcono również do wdrożenia rozwiązań oraz regulacji mają-
cych na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Z powyższych prac i opracowań za główne źródło zanieczyszczeń uznaje się niską 
emisję, której przyczyną są procesy spalania w  gospodarstwach domowych. Za taki 
stan rzeczy odpowiada niska jakość paliw, najczęściej odpadów (węgiel brunatny, miał) 
oraz systemów grzewczych wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Dodatkowo 
sprzyja temu proceder spalania odpadów komunalnych (tworzywa pochodzenia 
sztucznego) oraz to, że większość budynków posiada niską efektywność energetyczną 
(brak dociepleń budynków), która zwiększa zużycie paliw. Ten problem dotyczy przed 
wszystkim otoczenia miast i  obszarów wiejskich, których mieszkańcy opalają swoje 
domostwa z  wykorzystaniem tradycyjnych, niejednokrotnie przestarzałych kotłów 
grzewczych. Według Sobolewskiej (2008), niestety często też mieszkańcy wsi, nie 
przestrzegając norm jakości wykorzystywanych paliw, palą odpadami, np. płytami 
paździerzowymi, tworzywami sztucznymi i innymi odpadami, które nie są odbierane 
przez firmy świadczące usługi ich utylizacji. Produkty tego spalania w postaci pyłów 
osiadają na powierzchni ziemi, co powoduje skażenie roślinności i żywności3. Innym 
czynnikiem sprzyjającym pogarszaniu się jakości powietrza są warunki atmosferyczne.

3 Dowodem tego są przeprowadzone przez Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki 
Kra kowskiej (na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego) badania jaj pochodzących z wolno 
wybiegowych hodowli kur w  południowej Polsce, w  których odkryto przekroczone normy 
dioksyn (http://www.polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/325.pdf). 

http://www.polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/325.pdf
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Czynniki atmosferyczne mające wpływ na stężenie pyłu PM10 zostały poruszone 
m.in. w  pracy Drzenieckiej-Osiadacz i  Netzel (2010). Wykorzystano do tego dane 
od czerwca 2008 r. do maja 2009 r. o  częstotliwości 1 min, co umożliwiło dokładne 
przeanalizowanie wpływu poszczególnych czynników meteorologicznych. Parametry 
meteorologiczne uwzględnione w  analizie to: temperatura, prędkość i  kierunek 
wiatru, wilgotność powietrza, opady deszczu i  natężenie promieniowania słonecz-
nego. Autorzy uznali, że nie wzrost emisji jest przyczyną pogorszenie się stanu jakości 
powietrza, ale brak lub „pogorszenie się warunków sprzyjających rozpraszaniu zanie-
czyszczeń”. Wykorzystując regresję, pokazali istotną zależność między temperaturą 
i  prędkością wiatru a  wartością PM10. Udowodnili też, że opad deszczu znacząco 
sprzyja „oczyszczeniu atmosfery”. W  podsumowaniu podkreślają, iż przekroczenie 
norm PM10 dotyczy okresów, w których dominuje niska temperatura, a przekroczenie 
ich w porze letniej ma charakter pylenia wtórnego4. 

Dane i metodyka badań

Na podstawie powyższego przeglądu literatury do przeprowadzenia analizy i zwery-
fikowania hipotez wspomnianych na wstępie wybrano trzy miasta Polski: Warszawa, 
Kraków oraz Gdańsk. Wybór trzech odrębnych, zlokalizowanych odpowiednio w połu-
dniowej, środkowej i  północnej Polsce obszarów badań pozwoli porównać wpływ 
różnych czynników na jakość powietrza w różnych rejonach Polski. Dodatkowo miasta, 
takie jak Gdańsk i Kraków są największymi miastami województw, w których według 
kontroli NIK-u odnotowano najgorszy stan powietrza. Analizą objęto lata od 2010 do 
końca 2015 r. i postanowiono zbudować model liniowy oraz oszacować jego parametry. 
Model ten został zapisany w formie jednorównaniowej (1).

log(PM10) = β0 + β1 · log(Temp) + β2 · Wiatr + β3 · Wilgot_wzgl + β4 · log(Cisnienie) +

β5 · CzyWeekend + β6 · CzySwieto + β7 · CzyGrzewczy + β8 · Czy2011 + β9 · Czy2012 +    (1)

+ β10 · Czy2013 + β11 · Czy2014 + β12 · Czy2015

Zmienną endogeniczną (objaśnianą) ustanowiono stężenie pyłu PM10 zawartego 
w  powietrzu, natomiast zmiennymi objaśniającymi były dwie grupy zmiennych: 
zmienne ciągłe oraz dyskretne (zerojedynkowe). Zmienne ciągłe określają charaktery-
stykę warunków pogodowych występujących w wybranych miejscach pomiaru stęże-
nia PM10, takie jak: temperatura wyrażona w kelwinach, prędkość wiatru (w km/h), 
wilgotność względna (zawartość w  procentach), ciśnienie (w mb-milibarach). Dane 
te zostały pobrane z dwóch źródeł. Pomiary stężenia pyłów PM10 zostały pozyskane 
ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), a pomiary dotyczące 
parametrów pogody ze strony „http://freemeteo.pl”. Dane były o  częstotliwości 
godzinnej, ale w  toku prac zostały zagregowane, uśrednione do danych dobowych. 

4 Unoszenie pyłów zgromadzonych na powierzchni ziemi pod wpływem działania czynników 
zewnętrznych.

http://freemeteo.pl
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Warto też podkreślić, iż stacje pomiarowe warunków atmosferycznych i jakości powie-
trza były zlokalizowane w różnych miejscach danego miasta. Dysponując lokalizacją 
stacji dokonujących pomiar charakterystyk panującej pogody, starano się dobrać o jak 
najbliższym sąsiedztwie stację pomiarową pyłu PM10 w  powietrzu5. W  przypadku 
drugiej grupy zmiennych objaśniających zostały one stworzone z  myślą ułatwienia 
weryfikacji hipotez oraz polepszenia dopasowania modelu. Na podstawie przeglądu 
literatury stwierdzono, iż sezon grzewczy ma duży wpływ na pogorszenie się jakości 
powietrza. Więc, aby to uchwycić w modelu, dodano zmienną zerojedynkową o nazwie 
„CzyGrzewczy”, która przyjmowała wartość 1 dla okresu obejmującego sezon grzewczy. 
Za sezon grzewczy przyjęto okres od 1 października danego roku do 30 kwietnia roku 
następnego6. Starano się oszacować również wpływ transportu drogowego na stężenie 
PM10 w powietrzu, ale brak dostępności odpowiednich danych zainspirowało do stwo-
rzenia zmiennej, która mogłaby pośrednio odzwierciedlać ten czynnik. Tak więc stwo-
rzono dwie zmienne o  nazwie „CzyWeekend” oraz „CzySwieto”, które przyjmowały 
wartość 1 odpowiednio dla dnia, w  którym był dzień tygodnia sobota lub niedziela 
i  jeśli dzień ten był dniem wolnym od pracy. Mając na uwadze zastosowane uprosz-
czenie, w  tym podejściu interpretacja tego parametru będzie traktowana ostrożnie 
i  z dystansem. Należy zwrócić uwagę, iż zmienne te mogą odzwierciedlać również 
wpływ procesów przemysłowych na stan powietrza, ponieważ w dniach wolnych od 
pracy spada wielkość/intensywność produkcji. Ostatnimi zmiennymi utworzonymi 
na potrzeby pracy były zmienne zerojedynkowe: „Czy2011”, „Czy2012” , „Czy2013”, 
„Czy2014” i  „Czy2015”, które przyjmowały odpowiednio wartość 1, gdy obserwacja 
dotyczyła danego roku. Jako że za rok bazowy ustalono rok 2010, to jedną zmienną 
wykluczono, aby zapobiec współliniowości. Zmienne odzwierciedlające rok obserwa-
cji mają pomóc w odpowiedzi na pytanie dotyczące jakości powietrza w poszczegól-
nych latach. Należy także zauważyć, iż dla zmiennych o dużej dyspersji oraz dużych 
wartościach do modelu wzięto zmienne zlogarytmowane. Zmiennymi, które zostały 
poddane tej procedurze, to są: stężenie PM10, temperatura i wartość ciśnienia.

Do oszacowania parametrów modelu wybrano metodę największej wiarogodności 
(MLE – Maximum Likelihood Estimator). Metoda ta jest dużo skuteczniejsza i odporna 
w  porównaniu z  popularną metodą najmniejszych kwadratów (KLMNK – Klasyczna 
Liniowa Metoda Najmniejszych Kwadratów) na obserwacje odstające, które ze względu 
na specyfikę badania mogą występować w danych. Stosując metodę MLE, nie trzeba się 
martwić o postać rozkładu reszt modelu, ponieważ przed oszacowaniem zakładamy, 
że zmienna logarytm PM10 charakteryzuje się rozkładem normalnym, a w momen-
cie szacowania wykorzystujemy funkcję gęstości tego rozkładu. Procedura ta polega 
na znalezieniu wektora parametrów, który maksymalizuje funkcję gęstości zapisaną 
równaniem 2 lub jej logarytm. 

5 W  większości miast występuje kilka stacji w  różnych lokalizacjach dokonujących pomiarów 
stanu jakości powietrza, w przeciwieństwie do stacji dokonujących pomiarów warunków pogo-
dowych ze strony http://freemeteo.pl.

6 Sezon grzewczy nie jest uregulowany w sposób ścisły w przepisach prawa. W rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z  dnia 11 sierpnia 2000 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 845) za sezon grzewczy 
uznano miesiące między wrześniem a majem.

http://freemeteo.pl
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Wszystkie obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem języka R. Interpretacja 
parametrów stojących przy zmiennych objaśniających zlogarytmowanych ma charak-
ter procentowy, to znaczy pokazuje, jaka będzie zmiana procentowa zmiennej obja-
śnianej, jeśli nastąpi wzrost o jeden procent zmiennej objaśniającej przy ceteris pari-
bus. Natomiast pozostałe parametry stojące przy zmiennych pomnożone przez 100 
pokazują, o ile procent zmieni się, gdy nastąpi wzrost danej zmiennej o 1 w przypadku 
zmiennych ciągłych, a w dyskretnych, gdy przyjmie ona poziom 1. Powyższe definicje 
interpretacji funkcjonują w literaturze pod nazwami: elastyczność i semielastyczność 
(Mycielski, 2010). Wyrazu wolnego nie interpretuje się.

Wyniki 

Oszacowania parametrów modelu cechowały się tym samym znakiem dla trzech loka-
lizacji z wyjątkiem parametru B5, który dla Gdańska miał znak plus. Oznacza to, że 
w trakcie weekendu w mieście Gdańsk notowano średnio o 34% większe stężenie PM10 
w porównaniu z dniem codziennym. W pozostałych miastach w Warszawie i Krakowie 
w dniach weekendowych odnotowywano mniejsze stężenie pyłów, o odpowiednio 21% 
i 11%. Może mieć na to wpływ zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowane przez 
sektor przemysłowy, a nawet transport. Może to być skutek zmniejszenia się skali oraz 
intensywności produkcji w tych dniach.

Na podstawie zmiennych zerojedynkowych oznaczających rok można wywnio-
skować, że zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w kolejnych latach w porówna-
niu z poziomem z roku 2010 było zmienne. Dla każdego z trzech miast odnotowano 
inny rok, dla którego zmniejszenie procentowe stężenia pyłu PM10 w powietrzu było 
największe. Dla Gdańska najczystsze powietrze odnotowano w roku 2012 i było one 
o około 69% czystsze w porównaniu z rokiem bazowym. Z kolei dla Krakowa był to rok 
2013, a dla Warszawy 2015, w których odnotowano czystsze pod tym względem powie-
trze odpowiednio o 21,9% i 36,9%. Świadczy to o tym, że nie obserwuje się skutecznej 
poprawy stanu powietrza w wybranych miastach. W trakcie trwania roku duży wpływ 
na wysokość stężenia pyłu PM10 ma zmienna „CzyGzewczy”. Według analizy regre-
sji sezon grzewczy zwiększa stopień zanieczyszczeń powietrza o około 26,5%, 23,6% 
i  54,2% w  porównaniu z  pozostałym okresem odpowiednio dla Warszawy, Gdańska 
oraz Krakowa. Wyniki również potwierdziły wpływ warunków atmosferycznych na 
wielkość stężenia pyłu PM10. Z  otrzymanych wyników widać, że największy wpływ 
stężenia powietrza ma zmienna „Wilgot_wzgl”, z której wynika, że wzrost wilgotno-
ści o 100% (wartość względna 0,00–1,00) wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia 
pyłem o 48,1%, 131,7% i 24,3% dla trzech rozpatrywanych miast. Pozostałe rozpatry-
wane zmienne charakteryzujące warunki atmosferyczne mają dużo mniejszy wpływ na 
zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 – w granicach 1–6%. 
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Podsumowanie 

Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić słuszność dwóch z  trzech postawionych we 
wstępie hipotez. Jak wynika z analizy w sezonie grzewczym obserwuje się zwiększe-
nie stopnia zanieczyszczeń pyłami PM10 nawet o ponad 50%. Dlatego słusznie uważa 
się, iż procesy spalania szczególnie za pomocą niskosprawnych kotłów grzewczych 
w  gospodarstwach domowych przyczyniają się w  znacznym stopniu do zanieczysz-
czenia środowiska. Zatem czynnik ten może znacznie oddziaływać na terenach, gdzie 
zlokalizowane są domy jednorodzinne, w których do ogrzewania wykorzystuje się piece 
lub kotły grzewcze. Szczególną uwagę należy zwrócić na obrzeża miast oraz obszary 
wiejskie, gdzie jak już wspomniano w przeglądzie literatury, wykorzystywane są paliwa 
miernej jakości, a  brak stacji pomiarowych uniemożliwia zidentyfikowanie istnieją-
cego problemu. Należy też zauważyć, że wymieniany w literaturze sektor transportowy 
oraz przemysł także znacząco się przyczyniają do poziomu jakości powietrza w Polsce. 
Również dzięki tej analizie hipoteza o wpływie warunków atmosferycznych na poziom 

Tabela 1. Wyniki oszacowania parametrów modelu
Table 1. Results of estimating model parameters

Warszawa Gdańsk Kraków

B0 (constant) –0,062 –0,053 0,285

B1 log(Temp) –1,221 –1,557 –5,665

B2 Wind –0,030 –0,034 –0,051

B3 Wilgot_wzgl –0,481 –1,318 –0,243

B4 log(Pressure) 1,676 1,983 5,206

B5 IsWeekend –0,206 0,344 –0,113

B6 IsHolidays –0,285 –0,235 –0,124

B7 IsHeating 0,265 0,236 0,541

B8 Czy2011 –0,225 –0,856 –0,036

B9 Czy2012 –0,321 –0,692 –0,160

B10 Czy2013 –0,269 –0,591 –0,219

B11 Czy2014 –0,282 –0,651 –0,168

B12 Czy2015 –0,369 –0,266 –0,049

mu (average) –0,062 –0,053 0,285

Sigma 0,331 0,683 0,366

Average log(PM10) 3,685 2,765 4,030

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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zanieczyszczeń została potwierdzona. Widać, że poszczególne zmienne charakteryzu-
jące stan pogody, a  szczególnie wilgotność względna, mają istotny wpływ na jakość 
powietrza. W kwestii wpływu warunków atmosferycznych warto odwołać się do prze-
glądu literatury. Poruszono tam kwestię, że parametry meterologiczne bezpośrednio 
wpływają na stopień i zdolność rozproszenia zanieczyszczeń, co skutkuje polepsze-
niem lub pogorszeniem jakości powietrza. Ostatnia hipoteza została zaprzeczona, 
ponieważ z analizy jasno wynika, że stan powietrza ulegał na przemian poprawie lub 
pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Jednakże w każdym roku był on lepszy 
niż w  roku bazowym 2010. Najmniejsze procentowe wartości zmniejszenia stęże-
nia pyłów PM10 w powietrzu otrzymano dla miasta Kraków. Taki wynik potwierdza 
wnioski zawarte w różnych opracowaniach (Raport NIK), które mówią o złym stanie 
jakości powietrza od wielu lat w województwie małopolskim (średnie stężenie PM10 
najwyższe w  Krakowie). Dodatkowo brak monotoniczności parametrów mówiących 
o zmniejszeniu zanieczyszczeń dla każdego kolejnego roku świadczy o braku spójnej 
oraz skutecznej polityki w celu poprawy jakości powietrza.
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Transformacja produkcji trzody chlewnej na Podlasiu 
w latach 1970–2010

Developments in pig production in the Podlasie region 
the years 1970–2010

Anna Rekiel, Marcin Sońta, Andrzej Ryczko, Justyna Więcek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk 
o Zwierzętach

Streszczenie. Celem pracy było określenie zmian, jakie nastąpiły w chowie trzody chlew-
nej w gospodarstwach rodzinnych na Podlasiu. Badania przeprowadzono za pomocą au-
torskiego kwestionariusza pytań. Analizą objęto 140 gospodarstw reprezentatywnych dla 
regionu. Pytania dotyczyły trzech okresów: I – lata 1970–1985, II – lata 1986–2000 oraz III 
– lata 2001–2010, co pozwoliło na przedstawienie zmian, jakie się w nich dokonały w za-
kresie chowu świń, ich żywienia, utrzymania i skali produkcji oraz uboju. Stwierdzono, że 
nastąpiła zmiana żywienia świń z tradycyjnego, w którym dominowały pasze gospodar-
skie, na bardziej efektywne, z użyciem ziarna zbóż i śrut poekstrakcyjnych lub/i koncen-
tratów oraz premiksów. Miejsce budynków inwentarskich, w których utrzymywano kilka 
gatunków zwierząt, zastąpiły chlewnie na potrzeby utrzymania wyłącznie świń. Zmienił 
się też system utrzymania zwierząt: zrezygnowano częściowo z  chowu ściółkowego na 
rzecz mniej pracochłonnego systemu bezściółkowego. Zwiększenie podaży prosiąt do 
tuczu oraz zwiększenie skali ubojów gospodarskich, zgodnie z deklaracją respondentów, 
spowodowały wzrost konkurencyjności i opłacalności produkcji. Transformacja produkcji 
świń na Podlasiu wpisała się w przemiany ogólnokrajowe. 

Słowa kluczowe: Podlasie • populacja trzody chlewnej • żywienie i utrzymanie • zmiany

Abstract. The aim of the study was to determine the changes that have occurred in pig 
breeding on family farms in the Podlasie region. The questionnaire survey was conducted 
in 140 farms representative for the whole region and covered three study periods: I – the 
years 1970–1985, II – the years 1986–2000, III – the years 2001–2010; this revealed 
changes that have taken place in pig farming, feeding, management, scale of production, 
and slaughter. It was found that pigs were shifted from conventional diets consisting 
primarily of farm-produced feeds to more efficient diets based on grains and extract-
ed meals and/or concentrates as well as premixes. Livestock buildings housing several 
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different species of animals were replaced with piggeries housing only pigs. The animal 
management system has also changed and the pig-on-litter system was partly replaced 
with the less labour-intensive non-litter system. As indicated by the survey respondents, 
the increased supply of pigs for fattening as well as the increased scale of home slaugh-
ters have made the production more competitive and profitable. The changes in pig pro-
duction in the Podlasie region were part of nationwide changes. 

Keywords: Podlasie region • pig population • feeding and housing • changes

Wstęp

W latach 50. XX w. przeludnienie na polskiej wsi doprowadziło do powstania dużej 
liczby małych gospodarstw rodzinnych (Rocznik statystyczny GUS, 1981). Produkty 
w nich wytwarzane były przeznaczane na samozaopatrzenie. Funkcjonowanie gospo-
darstw ułatwiał rozwinięty system kontraktacji wspierany przez państwowy przemysł 
rolno-spożywczy zobligowany do zawierania umów kontraktacyjnych. W  latach 
70. na skutek utraty samowystarczalności żywnościowej zaczęto wspierać rozwój 
dużych, wyspecjalizowanych, indywidualnych gospodarstw rolnych (Firlej, Michna, 
Wierzbicki, 2011). 

Przemiany ustrojowe oraz wprowadzenie mechanizmów wolnorynkowych zaini-
cjowały istotne zmiany w  polskim rolnictwie. W  pierwszych latach miał miejsce 
spadek popytu na produkty rolne, spadek dochodów rolników oraz redukcja pogło-
wia zwierząt gospodarskich (Zegar, 2014). Sytuacji w  rolnictwie nie sprzyjał też 
brak długookresowej i  konsekwentnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz 
częste zmiany polityki rolnej. Otwarcie granic w  latach 90. spowodowało wypiera-
nie przez import mniej konkurencyjnej produkcji krajowej. Pierwszą realną pomocą, 
która trafiła na polską wieś jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej był Specjalny 
Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD, 
którego wdrażanie rozpoczęto w 2002 r. (SAPARD, 2006). Sytuacja na wsi poprawiła 
się wraz z przystąpieniem Polski do UE. Akcesja zapoczątkowała szereg zmian ekono-
miczno-społecznych, nastąpił skokowy wzrost dochodów sektora rolnego (Judzińska 
i Łopaciuk, 2011). Poza środkami finansowymi płynącymi z UE na poprawę sytuacji 
rolnictwa miał też wpływ wzrost PKB oraz rozwój gospodarczy kraju. Dobra sytuacja 
gospodarcza spowodowała m.in. wzrost popytu na produkty żywnościowe. Obroty 
w handlu produktami rolno-spożywczymi wzrosły w tym okresie trzykrotnie (Igras, 
2014), odnotowano też zmiany w strukturze spożywanych produktów (Rocznik staty-
styczny GUS, 2011).

Celem pracy było określenie zmian, jakie nastąpiły w  chowie trzody chlewnej 
w gospodarstwach rodzinnych na Podlasiu na tle uwarunkowań regionalnych. Analizą 
objęto reprezentatywne dla regionu gospodarstwa, od lat 70. ubiegłego wieku do roku 
2010. 



Transformacja produkcji trzody chlewnej na Podlasiu w latach 1970–2010 95

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 2 • 2018

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w województwie podlaskim w gospodarstwach indywidual-
nych, których właściciele zajmowali się produkcją trzody chlewnej. Oceny dokonano 
na podstawie wyników 140 ankiet. Formularz ankiety opracował zespół autorski, 
a  udostępnili go podlaskim rolnikom pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. Zebrane wyniki umożliwiły przedstawienie zmian jakie się dokonały 
w gospodarstwach w zakresie chowu świń, ich żywienia, utrzymania i skali produkcji 
oraz uboju. Analiza i porównanie dotyczyły trzech okresów: I – lata 1970–1985, II – 
lata 1986–2000 oraz III – lata 2001–2010. 

W czasie wykonywania ankietyzacji (rok 2011) podział administracyjny Polski był 
inny niż obowiązujący w latach 50.-60. XX w. Utrzymanie i produkcja świń w obecnym 
województwie podlaskim bazuje na tradycji chowu zwierząt tego gatunku w dawnym 
województwie białostockim. 

Charakterystyka regionu

Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu
W latach 1950–1985 inwestycje związane z przemysłem w województwach wschod-
nich stanowiły zaledwie 0,1% wszystkich inwestycji (Strategia rozwoju społeczno-
-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 2008). Istniejący podział kraju 
pogłębił się w czasie przemian ustrojowych i w okresie przedakcesyjnym Polski do Unii 
Europejskiej, gdyż w  czasie transformacji skupiono się na pomocy i  rozwoju regio-
nów przemysłowych. Z pomocy przedakcesyjnej UE skorzystały głównie województwa 
zachodnie i  centralne (Wojsznis, 2011). Konsekwencją niskiego uprzemysłowienia 
Podlasia była i nadal pozostaje duża liczba osób zatrudnionych w rolnictwie (33,2% 
ogółu zatrudnionych). O  niskim rozwoju regionu świadczy również poziom PKB na 
1 mieszkańca (około 75% średniej krajowej) (GUS, 2011). Poziom bezrobocia w woje-
wództwie jest zbliżony do średniej krajowej (Wojsznis, 2011). Województwo podlaskie 
uważa się za jeden z najsłabiej rozwiniętych regionów UE (255. miejsce na 271 regio-
nów) (Strategia polityki społecznej województwa podlaskiego do 2020 roku, 2014).

Województwo podlaskie charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami przyrodni-
czo-klimatycznymi, rekordowymi spadkami temperatur, najkrótszym okresem wege-
tacji, niską bonitacją gleb i wysokim ich zakamienieniem oraz okresowymi deficytami 
wody (Górniak, 2000). Dużą część województwa stanowią obszary o  niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW), które stanowią 93,3% użytków rolnych, dla kraju 
odsetek ten wynosi 55,4%. Aż 52% gmin włączonych jest do obszarów problemowych 
rolnictwa (OPR). Dla kraju wskaźnik OPR wynosi 38% (Jadczyszyn, 2009). Warunki do 
prowadzenia produkcji rolniczej ilustruje wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej; jego maksymalna teoretyczna wartość wynosi 120 punktów. Składają się na nią: 
jakość i przydatność rolnicza gleb – 95 pkt., klimat – 15 pkt., rzeźba terenu – 5 pkt., 
warunki wodne – 5 pkt. Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla województwa 
podlaskiego wynosi 55 pkt. (odpowiednio: 41 + 7,5 + 3,7 + 2,8 pkt.). Jest to najniższy 
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wskaźnik w kraju (średnia krajowa 66,6 pkt.) (Stuczyński i in., 2007). Ważnym czynni-
kiem ograniczającym rozwój rolnictwa w północno-wschodniej Polsce jest jakość gleb. 
W województwie podlaskim najlepsze gleby klasy I i II nie występują, a gleby III klasy 
stanowią zaledwie 6,9%. Gleby klasy IV stanowią 46,1%, a klasy V i VI 47% (Rocznik 
statystyczny, 2011). Dodatkowym problemem jest też wysokie zakwaszenie gleb; gleby 
kwaśne i bardzo kwaśnie stanowią 58% użytków rolnych (w skali kraju 44%) (Madej, 
2015). Mimo niekorzystnych warunków do prowadzenia produkcji rolniczej, woje-
wództwo podlaskie charakteryzuje się wysoką relacją rzeczywistej produkcji roślinnej 
wyrażonej w jednostkach zbożowych do realnie możliwej do uzyskania w wojewódz-
twie, która wynosiła 85% (Krasowicz i Kopiński, 2006).

Produkcja zwierzęca
Województwo podlaskie, mimo najbardziej niesprzyjających warunków do prowadze-
nia produkcji rolniczej, uważane jest za typowo rolnicze. Udział rolnictwa, leśnictwa 
i rybactwa w wartości dodanej brutto wynosi 10,9% (dla kraju 4%). W 2010 r. liczba 
gospodarstw prowadzących wyłącznie produkcję roślinną wynosiła 34,6 tys., a produk-
cję zwierzęcą 57,7 tys. Obsada zwierząt w  sztukach przeliczeniowych dużych (SD) 
na 1 ha użytków rolnych wynosiła w 2012 r. 0,76, podczas gdy dla całego kraju 0,44 
(Rocznik statystyczny, 2014). W ostatnich latach pogłowie zwierząt na Podlasiu stale 
rośnie, w 2005 r. wynosiło 0,676, a w 2010 r. 0,755 SD/ha UR (Rocznik statystyczny, 
2014), głównie za sprawą rozwoju chowu bydła mlecznego. Pogłowie trzody chlewnej 
na Podlasiu maleje; nie jest to sytuacja charakterystyczna tylko dla regionu, ale trend 
ogólnokrajowy.

Chów świń i ich żywienie
Jak podaje Prawocheński (1958), w połowie XX w. na terenie Podlasia utrzymywano 
dość powszechnie świnie. W  zależności od rejonu produkowano trzodę typu tłusz-
czowo-mięsnego, słoninowego, lub o wszechstronnej użytkowości rzeźnej. Pogłowie 
w 1954 r. wynosiło w Polsce 9788,2 tys. sztuk, w tym na obszarze województwa biało-
stockiego utrzymywano 577,1 tys. szt. Wskaźnik intensywności produkcji (obsada 
w szt. na 100 ha UR) wynosił w województwie 37,1 i był niższy od średniej krajowej 
(48,0). W  latach 1965–1968 odnotowano tendencję wzrostową wyżej wymienionego 
wskaźnika – 63,7–74,9 (średnia krajowa 69,1–73,4). W  roku 1969 pogłowie trzody 
chlewnej i jej skup (7% skupu krajowego) plasowało województwo białostockie na 5. 
pozycji w kraju. Wskaźnik rotacji świń w  latach 1950–1970 wynosił od 98 do 109%. 
Tuczniki ubijano w wieku 10–11 miesięcy życia, przy masie ciała 118–133 kg. W kolej-
nych latach wskaźnik rotacji zwiększył się, a wiek i m.c. ubijanych świń uległy obniże-
niu. W roku 2010 wskaźnik rotacji dla województwa podlaskiego wyniósł około 141%, 
masa ciała i wiek ubijanych świń odpowiednio: 105–115 kg i 6–7 miesięcy. 

W latach 70. i 80. Podlasie posiadało dobre warunki do wzrostu pogłowia świń, a tym 
samym produkcji żywca wieprzowego ze względu na sprzyjające warunki do uprawy 
ziemniaków i  zbóż, będących w  tamtych latach podstawą żywienia trzody chlewnej 
(Popławska, 1979). W  celu lepszego wykorzystania pasz gospodarskich przez zwie-
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rzęta zalecano zwiększenie produkcji i dostaw przemysłowych mieszanek paszowych 
(Żebrowski, Węckowicz, Kossakowski, 1974). Ilość mieszanek przypadająca w  regio-
nie na 1 sztukę wynosiła średnio rocznie 105 kg, w tym: w sektorze uspołecznionym 
212 kg, a w nieuspołecznionym 86 kg; wartości te można uznać za niskie. W połowie 
lat 70. liczba gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, w tym produkcji 
trzody chlewnej była w regionie niewielka. Produkcja zbóż i ziemniaków z przeznacze-
niem na paszę wskazywała na możliwość znacznego wzrostu populacji świń i rozwoju 
chowu, pod warunkiem zwiększenia podaży pasz treściwych i dodatków mineralnych. 
Zauważano potrzebę specjalizacji gospodarstw i unowocześnienia technologii produk-
cji pasz własnych (Świetlicki, 1981).

Wyniki ankiet i ich omówienie 

Producenci
Ankietowani to producenci trzody chlewnej z  dużym doświadczeniem branżowym 
i  tradycjami rodzinnymi. Respondenci zwykle przejmowali gospodarstwa od rodzi-
ców swoich lub współmałżonka. Dominowały osoby w wieku 50–60 lat (30,5%) oraz 
40–50 lat (36,9%). Młodsi, w wieku 30–40 lat, stanowili 19,9%, a w wieku 20–30 lat 
i mniej 10,6%. Producenci powyżej 60. roku życia stanowili jedynie 2,1% ogółu ankie-
towanych. 

Rasy świń
Respondenci, opisując utrzymywane w  latach 70. i  90. świnie, nie precyzowali rasy. 
Określali je jako: łaciate, zwisłouche, białe, białe kłapouche, czarno-białe, czarno-białe 
zwisłouche, białe polskie, białe kłapouche, ostrouche. W tamtym okresie dominowały 
w rejonie świnie rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz) i wielkiej białej polskiej (wbp), 
czasami utrzymywano świnie puławskie. Po 2000 r. producenci w zdecydowanej więk-
szości deklarowali utrzymanie świń rasy pbz, wbp oraz mieszańców F1 wyżej wymie-
nionych ras matecznych, pbz x wbp lub wbp x pbz. Produkując materiał rzeźny, wyko-
rzystywali zgodnie z obowiązującymi w kraju zaleceniami, knury ras ojcowskich lub 
nasienie pozyskane od samców tych ras (Duroc, Pietrain, Duroc x Pietrain, Hampshire 
x Pietrain). Kilku producentów utrzymywało świnie hybrydowe PIC. 

Żywienie
Ankietowani rolnicy deklarowali stosowanie określonych materiałów paszowych 
w  żywieniu utrzymywanych świń (tab. 1). Przed rokiem 1986 wiodącą rolę w  prze-
kazywaniu wiedzy z  zakresu żywienia trzody chlewnej pełniły Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego. Zalecenia praktyczne prezentowane w materiałach instruktażowych znaj-
dowały zastosowanie w  gospodarstwach ankietowanych producentów (Ryczko, 2015 
za: Nowowiejski i Zalewski, 1979; Kożuch, 1982; Olesiewicz, 1982, 1986; Piotrowska, 
1982; Urbańczyk, 1985, 1986). W  żywieniu trzody stosowano powszechnie zboża, 
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przede wszystkim owies, jęczmień, żyto, rzadziej pszenżyto i pszenicę, z okopowych 
ziemniaki parowane i/lub kiszone. Buraki pastewne i marchew stosowano sporadycz-
nie. Nieliczni producenci stosowali wysłodki buraczane świeże lub kiszone. W okresie 
letnim powszechne było podawanie świniom zielonek z: koniczyny perskiej, traw, 
mieszanek koniczyny z  pokrzywą, albo też lucerny, pokrzywy lub ich mieszanek. 
Czasami sięgano do facelii i  seradeli. Racje żywieniowe uzupełniano otrębami lub 
plewami owsianymi albo pszennymi. Często stosowano w  żywieniu świń nasiona 
łubinu żółtego, grochu albo mieszankę grochu, łubinu i  bobiku. W  latach 80. i  90. 
świnie żywiono systemem „na mokro”, wykorzystując do tego celu serwatkę, wodę 
albo mleko świeże lub zsiadłe. Przełom lat 70. i 90 to okres wprowadzania na szerszą 
skalę pasz przemysłowych. Stosowano wówczas koncentrat Prowit, koncentrat T i L 
oraz mieszankę P.

Tabela 1. Materiały paszowe stosowane w żywieniu świń
Table 1. Feed materials used in pig diets

Materiały paszowe 
Feed material

Lata 
Years

Udział respondentów (%)
Respondent contribution (%)

Zboża i otręby
Grains and bran

1970–1985 97,8
1986–2000 100,0
2001–2010 100,0

Okopowe
Root crops

1970–1985 90,6
1986–2000 55,8
2001–2010 18,8

Mleko, serwatka
Milk, whey

1970–1985 61,6
1986–2000 53,6
2000–2010 19,6

Groch, łubin, bobik
Peas, lupin, field bean

1970–1985 36,2
1986–2000 38,5
2001–2010 18,1

Zielonki, susze, siano
Forages, meals, hay

1970–1985 85,5
1986–2000 52,2
2001–2010 18,8

Śruty poekstrakcyjne, makuchy
Extracted meals, oil cakes

1970–1985 10,9
1986–2000 39,9
2001–2010 57,2

Koncentraty, premiksy, mieszanki 
uzupełniające
Concentrates, premixes, complementary 
feedingstuffs

1970–1985 59,4

1986–2000 90,6

2001–2010 97,8

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study
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Na przestrzeni lat zaistniały w  żywieniu świń na Podlasiu istotne zmiany. 
Początkowo, tj. do roku 2000 udział nasion roślin bobowatych jako komponentów 
paszowych utrzymywał się w  ankietowanych gospodarstwach na stałym poziomie. 
W  latach 2001–2010 wykorzystanie bobowatych spadło o  ponad 20 pkt. procen-
towych (tab. 1). Zastąpiono je śrutami poekstrakcyjnymi i  makuchami o  większej 
zawartości białka i  mniejszej związków antyżywieniowych (Grela i  Skomiał, 2014). 
Od żywienia tradycyjnego, w  którym stosowano powszechnie pasze gospodarskie, 
w tym objętościowe, producenci trzody chlewnej przeszli do żywienia intensywnego. 
Zaczęto stosować mieszanki własnej produkcji, w których wykorzystywano pochodzące 
z za kupu komponenty białkowe oraz pasze przemysłowe. Wzrosło wykorzystanie śrut 
poekstrakcyjnych, makuchów, premiksów, koncentratów i mieszanek uzupełniających, 
których dostępność na rynku zwiększyła się. Pozwoliło to na zbilansowanie dawek oraz 
dostosowanie żywienia do potencjału wzrostu zwierząt. Gospodarstwa rolne musiały 
dostosowywać się do panującej sytuacji gospodarczej oraz zmieniającej się sytuacji 
rynkowej, szczególnie po wejściu w struktury UE. Dzięki pracy hodowlanej oraz dosko-
naleniu parametrów szeroko rozumianego środowiska, głównie żywienia i utrzyma-
nia, zwiększono produkcyjność trzody chlewnej w zakresie cech ważnych gospodar-
czo: rozrodczych, tucznych i rzeźnych. Zwiększyła się płodność loch i tempo wzrostu 
zwierząt rosnących, poprawił się wskaźnik konwersji paszy oraz mięsność tuczników 
(Stan hodowli, 2014; Wyniki oceny, 2015). U zwierząt o wysokim potencjale wzrostu 
zmieniły się potrzeby żywieniowe (Grela i Skomiał, 2014) oraz wzrosła wrażliwość na 
niekorzystne warunki utrzymania. Konieczne było zwiększanie koncentracji składni-
ków pokarmowych w mieszankach i dokładniejsze ich bilansowanie oraz zwiększenie 
dziennych racji żywieniowych.

Utrzymanie
Wraz ze wzrostem produkcji, postępującą koncentracją i mechanizacją oraz wdroże-
niem i upowszechnianiem nowych technologii, zmienił się system utrzymania zwie-
rząt. Stopniowo rezygnowano z utrzymywania różnych gatunków zwierząt gospodar-
skich w  jednym pomieszczeniu (tab. 2). Spośród 140 gospodarstw objętych ankietą 
w 88 stosowano takie rozwiązanie w latach 1970–1985 (I okres oceny). W III okresie 
oceny pozostały przy nim tylko 3 ankietowane gospodarstwa. Wydzielenie budynków 
chlewni usprawniło pracę związaną z  obsługą zwierząt zarówno w  systemie ściół-
kowym jak i bezściółkowym. Było też zasadne ze względu na potrzebę bioasekuracji 
stad trzody i obowiązujące w kraju przepisy (Rozporzadzenie MRiRW, 2003). W latach 
1970–1985 odsetek gospodarstw, w których zapewniano zwierzętom dostęp do wybie-
gów, okólników lub pastwiska, był umiarkowany, około ¼ ankietowanych deklarowała 
takie rozwiązanie. W  trzech okresach badawczych było to odpowiednio: 25,2, 8,63 
i 6,5% respondentów. 

Na przestrzeni lat nastąpiło znaczące ograniczenie utrzymania świń na ściółce 
głębokiej lub płytkiej na korzyść utrzymania bezściółkowego, na ruszcie (tab. 3), 
z  tym, że w niektórych gospodarstwach stosowano równolegle obydwa rozwiązania. 
Przy zwiększaniu się liczby gospodarstw, w których zaczęto stosować utrzymywanie 
świń na ruszcie, system ściółkowy pozostał jednak dominującym. Zmieniła się jedynie 
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jego forma, z głębokiej ściółki (I okres), na korzyść systemu płytkiej ściółki (III okres). 
Wynikało to z przyzwyczajeń rolników, znacznych kosztów budowy chlewni bezściół-
kowych, a przede wszystkim z występowania na Podlasiu gleb lekkich, na których zale-
cano nawożenie pól obornikiem (Pleskot, Winnicki i Zając, 2009).

Tabela 2. Typy pomieszczeń inwentarskich
Table 2. Types of livestock facilities

Typ pomieszczenia
Type of facility

Lata
Years

Udział respondentów (%)
Respondent contribution (%)

Jedno pomieszczenie dla różnych 
gatunków zwierząt
One enclosure for different species of 
animals

1970–1985 62,9

1986–2000 25,9

2001–2010 2,2

Wydzielony budynek chlewni
Separate pig house

1970–1985 36,7

1986–2000 74,1

2001–2010 97,8

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Tabela 3. Deklarowany system utrzymania świń
Table 3. Declared pig housing system

System utrzymania
Housing system

Lata
Years

Udział respondentów (%)
Respondent contribution (%)

Głęboka ściółka
Deep liter

1970–1985 79,1

1986–2000 43,9

2001–2010 26,6

Płytka ściółka
Shallow liter

1970–1985 25,9

1986–2000 60,4

2001–2010 69,8

Ruszt – 100% kojca
Slatted floor – all pen

1970–1985 1,4

1986–2000 7,9

2001–2010 20,1

Ruszt – część kojca
Slatted floor – part of pen

1970–1985 3,6

1986–2000 26,6

2001–2010 38,1

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study
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Chów świń. Skala, pochodzenie i przeznaczenie zwierząt
W ankietowanych gospodarstwach, w  trzech okresach badawczych, skala produkcji 
wykazywała tendencję wzrostową. Stan średnioroczny utrzymywanych loch z prosię-
tami zwiększył się w okresie badawczym trzykrotnie. W latach 1970–1985 utrzymy-
wano średnio w gospodarstwie 5,97 loch, w latach 1986–2000 oraz 2001–2010 odpo-
wiednio: 11,14 i 14,57. W latach 1970–1985 największą grupę producentów stanowili 
ankietowani utrzymujący 2–3 lub 4–5 loch, odpowiednio: 31,9% i  28,3%. W  latach 
1986–2000 nadal sporą grupę stanowili producenci posiadający 2–3 lochy (18,2%). 
Udział deklarujących posiadanie 6–9 i 10–19 loch wynosił odpowiednio: 20,7% i 27,3%. 
W tym czasie zwiększyła się też liczba producentów utrzymujących więcej loch: 7,4% 
ankietowanych producentów utrzymywało 20–29 loch oraz 6,6% badanych rolników 
utrzymywało 30–49 loch. Tylko dwóch ankietowanych deklarowało posiadanie 50. 
i więcej loch (1,4%). W  latach 2001–2010 około 21,2% ankietowanych utrzymywało 
2-3 lochy. Największy odsetek stanowili ci, którzy posiadali 10–19 loch; było ich 26,5%. 
W III okresie (lata 2001–2010) w porównaniu z  II okresem (lata 1986–2000) prawie 
dwukrotnie wzrosła liczba gospodarstw hodowców posiadających stado loch liczące 
20–29 sztuk. W roku 2010 ich udział wśród ankietowanych wyniósł 15,0%. Korzystnym 
zjawiskiem było w  III okresie zwiększenie liczby większych stad loch. W wojewódz-
twie podlaskim od 30 do 49 macior z prosiętami utrzymywało 7,1% ankietowanych, 
a 50 i więcej loch 6,2%. Było to zjawisko wyłącznie pozytywne, świadczyło o rosną-
cych możliwościach wdrażania postępu hodowlanego, żywieniowego oraz w  zakre-
sie utrzymania, w  gospodarstwach produkujących trzodę chlewną. Osiągnięta skala 
produkcji była w  badanych gospodarstwach umiarkowana, nie stworzyła zagrożenia 
dla środowiska ani też nie wynikało z niej niebezpieczeństwo obniżenia parametrów 
produkcyjnych zwierząt. 

Skala produkcji tuczników w ankietowanych gospodarstwach wykazywała progre-
sję w kolejnych okresach badawczych (tab. 4). Produkcja w III okresie ponad 100 tucz-
ników rocznie przez 85 ze 140 ankietowanych (60,7%) pozwala sądzić, że większość 
producentów z województwa podlaskiego, w pierwszym okresie po akcesji do UE, była 
przygotowana do wytwarzania większych, jednolitych partii tuczników, stanowiących 
podstawę do produkcji wieprzowiny. Gwarancją efektywnej produkcji było posiadanie 
własnego materiału do tuczu. Około 87% ankietowanych produkowało prosięta do 
tuczu na bazie loch utrzymywanych we własnym stadzie. Dodatkowo produkcja tucz-
ników była uzupełniana o zakup prosiąt do tuczu; dotyczyło to 18 (12,9%) ankietowa-
nych producentów. 

Średnia masa ubijanych zwierząt była zróżnicowana, i  wynosiła 100–140 kg, ale 
też 145–180 kg, co wskazuje, że ubijano również tuczniki ciężkie. Wiek zwierząt przy 
uboju oszacowany przez producentów wahał się od 6 do 9 miesięcy, czasami wynosił 
10–12 miesięcy.

Zdecydowana większość ankietowanych pozyskiwała w  swoim gospodarstwie 
prosięta, a  następnie tuczyła je (tab. 5). Sprzyjało to obniżeniu kosztów produkcji 
i  zwiększeniu opłacalności. Tylko w  nielicznych przypadkach pozyskiwano prosięta 
z  zewnątrz (zakup). Ich liczba była niewielka, ale w  kolejnych okresach wzrosła 
w stosunku do okresu wyjściowego 2–2,5-krotnie. Właściciele gospodarstw produku-
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jących własne prosięta i tuczący je kupowali dodatkowo prosięta do tuczu. Działanie 
takie umożliwiało zwiększanie skali produkcji, jednak było działaniem ryzykownym, 
ze względu na możliwość wprowadzenia do stada nowych jednostek chorobowych.

Tabela 4. Liczba gospodarstw w zależności od skali produkcji świń rzeźnych
Table 4. Number of farms depending on scale of slaughter pig production

Lata
Years

Produkcja tuczników / rok, szt.
Production of fatteners / year, head

< 10 10–50 50–100 > 100

1970–1985 9 62 41 28

1986–2000 4 31 41 64

2001–2010 10 28 17 85

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Tabela 5. Pochodzenie świń do tuczu
Table 5. Source of pigs for fattening 

Lata
Years

Własne 
gospodarstwo

Own farm

Z zewnątrz
From outside

Własne gospodarstwo + 
z zewnątrz

Own farm + from outside

1970–1985 132 7 1

1986–2000 114 15 11

2001–2010 113 18 9

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Prawie we wszystkich ankietowanych gospodarstwach prowadzono ubój świń, 
którego celem było pozyskanie mięsa i produkcja wyrobów na potrzeby własne i/lub 
sprzedaż (tab. 6). W  latach 1970–1985 (okres I) mięso na potrzeby własne pozyski-
wano w 131 ankietowanych gospodarstwach. W kolejnych okresach (II, III) ich liczba 
nieznacznie spadła, odpowiednio do 129 i 124 gospodarstw (tab. 6). Produkcją wyro-
bów na potrzeby własne zajmowała się nieco mniejsza grupa producentów, było ich 
w kolejnych okresach 99, 111 i 108. W I, II i III okresie badawczym na sprzedaż pozyski-
wano mięso odpowiednio w 23, 20 i 20 gospodarstwach, natomiast produkcję wyrobów 
prowadzono w 6, 4 i 3 gospodarstwach. 

To że mało liczna grupa rolników prowadziła sprzedaż mięsa i  wyrobów mogło 
wynikać z przepisów sanitarnych, jakich należało przestrzegać przy prowadzeniu tego 
typu działalności. 
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Tabela 6. Przeznaczenie ubijanych tuczników i produkowanych wyrobów
Table 6. Intended use of the slaughtered fatteners and products made

Lata
Years

Gospodarstwa prowadzące ubój w celu pozyskania mięsa i produkcji 
wyrobów (%)

Farms that slaughter pigs for meat and products (%)

na potrzeby własne
for your own needs

na sprzedaż
for sale

mięso / meat wyroby / products mięso / meat wyroby / products

1970–1985 93,6 70,7 16,4 4,3

1986–2000 92,1 79,3 14,3 2,9

2001–2010 88,6 77,1 14,3 2,1

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej w kraju 
oraz w województwie podlaskim

W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i w analizowanym regionie odnotowano zmiany 
w  zakresie produkcji zwierzęcej, w  szczególności po akcesji do UE. W  latach 2006 
i  2015 utrzymywano ogółem w  kraju odpowiednio: 18880,5 oraz 11639,8 tys. sztuk 
trzody chlewnej (spadek w 2015 r. w stosunku do 2006 r. wyniósł 38,35%) (Rocznik 
Statystyczny, 2007, 2016). Wskaźnik intensywności produkcji wyrażony liczbą szt. na 
100 ha UR wynosił w latach 2006 i 2015 odpowiednio: 118,3 i 80,0 szt. Spadek pogło-
wia świń na Podlasiu był w wyżej wymienionym okresie dramatyczny, wyniósł 63,65% 
(w 2006 r. pogłowie świń liczyło 927,6 tys. sztuk, a w 2015 r. tylko 337,2 tys. szt.), przy 
wskaźniku intensywności produkcji: 84,0 i 31,9 szt. na 100 ha UR. Wskaźniki dla gospo-
darstw indywidualnych były podobne: pogłowie liczyło 904,6 i 320,1 tys. szt., a wskaź-
nik intensywności produkcji 84,2 i 30,7 szt. na 100 ha UR. Z kolei pogłowie bydła wyka-
zywało tendencję rosnącą. W latach 2006 i 2015 utrzymywano w Polsce odpowiednio: 
5483,3 i 5960,7 tys. szt. bydła, w tym na Podlasiu 759,1 i 949,1 tys. szt. (wzrost o 25%) 
(Rocznik Statystyczny, 2007, 2016). W latach 2007 i 2013 odnotowano w Polsce nastę-
pującą liczbę gospodarstw utrzymujących zwierzęta: bydło 656502 i 424402 (spadek 
o 35,35%), oraz świnie 664023 i 278401 (spadek o 58,07%) (Charakterystyka gospo-
darstw rolnych, 2008, 2014). Tendencja zmian na Podlasiu była podobna przy nieco 
innej skali; liczba gospodarstw, w których utrzymywano bydło wynosiła w latach 2007 
i 2013 odpowiednio: 49478 i 38510 (spadek o 22,17%), natomiast liczba gospodarstw, 
w których utrzymywano świnie wynosiła 41883 i 14455 (spadek o 65,49%). Spadkowa 
tendencja liczby gospodarstw, w których utrzymywana jest trzoda chlewna oraz spadek 
populacji świń na Podlasiu w obecnej sytuacji epizootycznej (występujący na Podlasiu 
Afrykański Pomór Świń) może się utrzymać. 
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Podsumowanie

W analizowanych trzech okresach (I – lata 1970–1985, II – lata 1986–2000, III – lata 
2001–2010) na Podlasiu zmieniło się żywienie i sposoby utrzymania świń oraz skala 
ich produkcji. Nastąpiła zmiana żywienia świń z tradycyjnego, w którym dominowały 
pasze gospodarskie, na bardziej efektywne, z użyciem ziarna zbóż i śrut poekstrakcyj-
nych lub/i koncentratów oraz premiksów. Miejsce budynków inwentarskich, w których 
utrzymywano kilka gatunków zwierząt, zastąpiły chlewnie na potrzeby utrzymania 
trzody. Zmienił się też system utrzymania zwierząt; zrezygnowano częściowo z chowu 
ściółkowego na rzecz mniej pracochłonnego systemu bezściółkowego. Według respon-
dentów zmiany spowodowały wzrost opłacalności produkcji. Regionalna transforma-
cja produkcji trzody chlewnej wpisała się w przemiany ogólnokrajowe. 
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Zadania Agencji Rynku Rolnego w zakresie realizacji nowej 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020

Tasks of the Agricultural Market Agency in the scope 
of implementation of the new Common Agricultural Policy 
for 2014–2020

Piotr Sendor
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie

Streszczenie. W pracy poddano analizie i ocenie zadania realizowane w ramach nowych 
celów Agencji Rynku Rolnego (ARR) w odniesieniu do nowej Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR) na lata 2014–2020. Agencja od momentu utworzenia, tj. 1990 r., już przez 25 lat 
aktywnie wspiera podmioty działające w sektorze rolnym i rolno-spożywczym w Polsce. 
Jako akredytowana agencja płatnicza UE administruje powierzonymi jej zadaniami 
i do końca 2013 r. wypłaciła beneficjentom łącznie 11,3 mld zł (Sprawozdanie, 2014). 
Obecnie administruje 50 mechanizmami wsparcia w ramach 20 grup towarowych. W no-
wej perspektywie WPR 2014–2020 ARR będzie kontynuować działania w zakresie stabi-
lizacji rynków rolnych, w tym podejmowania interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych 
i  kryzysowych. W  obrębie mechanizmów, którymi administruje, wprowadzono szereg 
zmian i modyfikacji, a niektóre, w ramach liberalizacji polityki rolnej całkowicie znie-
siono, takie jak np. system kwotowania produkcji mleka. Wzrasta również jej rola jako 
podmiotu realizującego politykę w zakresie promocji polskiej żywności oraz propago-
wania zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Agencja będzie również podmio-
tem wdrażającym zupełnie nowe działania, np. mechanizm, którego celem jest bardziej 
efektywne wdrażanie innowacji w sektorach rolnym, spożywczym i  leśnym w  ramach 
PROW 2014–2020.

Słowa kluczowe: Agencja Rynku Rolnego • PROW • mechanizmy wspólnej polityki rolnej 

Abstract. The work analyses the tasks carried out within the framework of the new ob-
jectives of the Agricultural Market Agency in relation to the new Common Agricultural 
Policy for the years 2014–2020. From the moment of its creation in 1990 the agency has 
actively supported entities operating in the agricultural and agri-food sector in Poland. 
This has been ongoing for over 25 years. As an accredited EU paying agency, it admin-
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istrated the tasks entrusted to it in the scope of the Common Agricultural Policy to the 
end of 2013, paid a total of PLN 11.3 billion to its beneficiaries (Report, 2014). At pres-
ent, it administers 50 support mechanisms within the framework of 20 product groups. 
In the new perspective CAP 2014–2020, the Agricultural Market Agency will continue 
its activities in the scope of stabilizing agricultural markets, including making inter-
ventions in extraordinary and crisis situations. A series of changes and modifications 
have been made within the mechanisms which it administers, and some, within the 
framework of the liberalization of agricultural policy, have been removed completely, 
such as i.e. the quota system for milk production. Its role is also increasing as an entity 
implementing policies in the scope of the promotion of Polish food products and the 
promotion of healthy eating habits among children. The agency will also be an entity 
implementing fully new actions, i.e. the mechanism stimulating the implementation 
of innovations on the labour, food and forest industries within the Rural Development 
Program 2014–2020.

Keywords: Agricultural Market Agency • Rural Development Program • common agricul-
tural policy mechanisms 

Wprowadzenie i uwagi metodyczne

Rolnictwo jest specyficzną dziedziną gospodarki narodowej. Jego cechą szczególną 
jest duże uzależnienie od warunków pogodowych oraz występujące klęski, zarówno 
te, które są związane z żywiołami, jak również klęski urodzajów i nieurodzajów, co 
sprawia, że ta sfera gospodarki nie może być pozostawiona wyłącznie czystej grze 
rynkowej. Większość rozwiniętych państw na świecie chroni i  wspiera rolnictwo 
i  rynek rolny za pomocą różnorodnych instrumentów interwencji. W  Europie taką 
rolę spełnia funkcjonująca już ponad 50 lat Wspólna Polityka Rolna (WPR) – najstar-
sza, a zarazem najbardziej kosztowna polityka wspólnotowa. Wydatki na WPR reali-
zowane są w ramach dwóch funduszy: Europejskiego Rolniczego Funduszu Gwarancji 
oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na 
przestrzeni lat WPR podlegała ciągłej ewolucji w  zakresie celów, zadań i  struktur. 
Początkowo jej rola ograniczała się głównie do prowadzenia interwencji rynkowej, 
jednak z czasem wprowadzano instrumenty, które miały na celu poprawę struktury 
agrarnej, wsparcia rolników gospodarujących w trudnych warunkach (na obszarach 
ONW), zwiększenie lesistości. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę wspierania 
obszarów wiejskich. Obecnie głównymi priorytetami Wspólnej Polityki Rolnej są poza 
stabilizacją rynków rolnych, wspieranie stabilnej produkcji żywności wysokiej jako-
ści, promocja właściwych praktyk rolniczych i  żywieniowych, minimalizacja zanie-
czyszczenia środowiska ze źródeł rolnych, poprawa konkurencyjności producentów 
rolnych oraz wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Nowe zało-
żenia polityki rolnej i wiejskiej na lata 2014–2020 kładą szczególny nacisk na kwestie 
innowacyjności produkcji rolniczej. W  Polsce instytucją odpowiedzialną za wdra-
żanie WPR jest Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, które realizuje powierzone 
zadania za pośrednictwem dwóch akredytowanych agencji płatniczych, tj. Agencji 
Modernizacji i  Restrukturyzacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Agencji Rynku Rolnego 
(ARR) (Rozporządzenie 1308, 2013).
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Podejmując problem analizy wspierania gospodarstw i  wsi poprzez mechanizmy 
i  instrumenty, jakimi dysponuje Wspólna Polityka Rolna, należy mieć na względzie 
podmioty, do których jest ona adresowana. Są to po pierwsze gospodarstwa rolne 
różnej wielkości ekonomicznej i  obszarowej prowadzące zróżnicowaną produkcję 
rolniczą, w tym ogrodniczą. Są więc wśród nich gospodarstwa duże, nierodzinne oraz 
szerokie spektrum gospodarstw rodzinnych, w  tym małych będących na pograniczu 
zainteresowań WPR (Musiał, 2012). W  obszarze zainteresowań tej polityki są także 
obszary wiejskie stanowiące miejsce lokalizacji gospodarstw rolnych, pozarolniczych 
podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, także tych, których domownicy 
nie żyją z pracy w rolnictwie. Istotne jest tu wspieranie różnych działań o charakte-
rze przedsiębiorczym i to zarówno w sposób bezpośredni, poprzez różnorodne formy 
transferów budżetowych, jak i  pośrednio, poprzez rozwijanie i  wzmacnianie infra-
struktury gospodarczej wsi (i małych miast) (Zuzek, 2015). Wspólna Polityka Rolna, 
choć jak wynika z  doktryny skupiona jest na rodzinnych gospodarstwach rolnych, 
z  racji szerokiego spektrum wielkości (rozmiarów fizycznych i ekonomicznych) tych 
gospodarstw w poszczególnych krajach członkowskich UE przyjęła wiele różniących się 
znacząco założeń o charakterze normatywnym. Tak więc wyodrębniono granicę wiel-
kości, zwykle obszarowej gospodarstw, które mogą skorzystać z danego instrumentu 
wsparcia. Także wskazano na adekwatność wspierania określonych grup obszarowych 
gospodarstw poprzez konkretny instrument realizacji zakładanych w polityce rolnej 
celów (Adamowicz, 2015). Jednocześnie Wspólna Polityka Rolna, na co zwraca uwagę 
Poczta i Bartkowiak (2012), powinna być zintegrowana z polityką rozwoju wsi. Z racji 
dużego zróżnicowania przestrzennego wsi i  rolnictwa w  Polsce, w  tym na podłożu 
przyrodniczym, demograficznym, ekonomicznym, ale także społeczno-kulturowym 
ma sprzyjać wzmacnianiu spójności kraju i  konwergencji regionów. Powinna także 
wpływać na zmniejszenie zróżnicowania technologii i  poziomu produkcji rolniczej 
(Matyka i in., 2013). 

Opracowanie ma charakter przeglądowy i obejmuje analizę i ocenę głównych funkcji 
ARR jako instytucji realizującej Wspólną Politykę Rolną, ale także części autonomicz-
nej, krajowej polityki wobec wsi i rolnictwa. Wskazano na zadania i wielkości środków 
finansowych, angażowanych zwłaszcza w  latach 2007–2013, a  także kontynuowane 
i nowe zadania, jakie będzie realizowała (lub już są realizowane) w latach 2014–2020. 
Opracowanie oparte jest na kanonie metodycznym przynależnym do metody mono-
graficznej oraz analizę przyczynowo-skutkową (indukcyjno-dedukcyjną). W publikacji 
wykorzystano dane statystyczne oraz rozporządzenia implementujące do polskiego 
prawodawstwa założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020.

Zadania ARR do 2014 r.

Agencja Rynku Rolnego obchodziła w  2015 r. 25-lecie swojego istnienia. Powstanie 
tej instytucji w 1990 r. było odpowiedzią na konieczność prowadzenia polityki inter-
wencyjnej na rynkach rolnych w trudnym w Polsce okresie przekształceń gospodarki 
centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Transformacja ustrojowa 
ukazała nieprzygotowanie zdecydowanej większości polskich podmiotów działających 
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w branży rolno-spożywczej do funkcjonowania na gruncie wolnego rynku. W okresie 
przemian gospodarczych wiele przedsiębiorstw nie wytrzymało konkurencji, zban-
krutowało i zostało zlikwidowanych, wzrosło bezrobocie, spadł popyt konsumpcyjny 
i pojawiły się problemy ze zbytem produktów rolnych, co pociągnęło za sobą spadek 
dochodów rolników. Wymagało to szybkiej reakcji ze strony rządu i wdrożenia nowych 
instrumentów regulacyjnych. Na początku funkcjonowania ARR głównym jej zadaniem 
był interwencyjny skup i sprzedaż produktów rolnych. Interwencją objęte były rynki 
zbóż, wieprzowiny, wołowiny mleka i jego przetworów, cukru, ziemniaków, skrobi i jej 
pochodnych, a także incydentalnie miodu, wełny, tytoniu, chmielu i włókna lnianego. 
Uzupełnieniem tych działań był system poręczeń kredytowych dla podmiotów ekspor-
tujących towary rolno-spożywcze, a także prowadzących skup płodów rolnych. Agencja 
uczestniczyła również w  tworzeniu infrastruktury rynkowej, w  tym w  powołaniu do 
życia giełdy towarowej, biur maklerskich i systemu szybkiej informacji rynkowej. Była 
również zaangażowana kapitałowo w spółkach prawa handlowego dysponujących bazą 
przechowalniczą (np. w  ELEWARR). Pozwalało to na fizyczne gromadzenie rezerw 
produktów rolno-spożywczych i  stanowiło fundament bezpieczeństwa żywnościo-
wego państwa. W  ciągu pierwszych kilku lat funkcjonowania instrumenty regulacji 
rynku ulegały ciągłemu doskonaleniu. Poszerzano ich zakres oraz wprowadzano nowe 
działania, np. dopłaty do prywatnego przechowywania masła i serów oraz subwencje 
eksportowe i inne (Sprawozdanie, 2014). 

Od 1998 r. rozpoczęto w ARR prace nad dostosowaniem procedur funkcjonowania 
do wymagań Unii Europejskiej. Od 2001 r. Agencja została wyznaczona do pełnienia 
funkcji agencji płatniczej dla części wdrożonych działań (zadań) WPR. Dzięki wysił-
kom ówczesnego kierownictwa w 2004 r. – w momencie akcesji Polski do UE – posia-
dała bezwarunkową akredytację instytucji płatniczej UE. Rozpoczęła się tym samym 
realizacja europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej, która była wtedy w UE realizowana 
przez ponad 70 mechanizmów w ramach 25 grup towarowych. Wiele z  tych działań 
nie było do tej pory praktykowanych w polityce krajowej. Nowymi działaniami były np. 
instrumenty pobudzające popyt wewnętrzny, system cen interwencyjnych, limitowa-
nie produkcji, dopłaty do przetwórstwa, licencjonowanie eksportu i importu (i inne). 
Sprostanie nowym zadaniom wymagało wprowadzenia istotnych zmian w strukturze 
organizacyjnej ARR, przeszkolenia nowych pracowników, stworzenia kompleksowych 
systemów księgowych, kontroli przestrzegania prawa, utworzenia infrastruktury 
informatycznej itp. Oprócz polityki stricte interwencyjnej realizowano również zada-
nia wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W  latach 2007–2013 ARR 
administrowała zadaniem „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczą-
cych produktów rolnych wytwarzanych w oparciu o systemy jakości żywności” (PROW, 
2007–2013).

Od akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej do końca 2013 r. agencja wypła-
ciła beneficjentom funkcjonującym w  sektorze rolno-spożywczym 11,3 mld zł, 
co w  67,2% sfinansowano z  budżetu UE, a  w  32,8% ze środków krajowych. Ponadto 
w ramach realizacji programu pomocy żywnościowej najuboższej ludności przekazano 
gotowe produkty spożywcze o wartości 2,4 mld zł. Od 1 maja do 31 grudnia 2013 r. 
zarejestrowano 612,6 tys. uczestników mechanizmów administrowanych przez ARR, 
a średniorocznie wydawano ponad 300 tys. decyzji administracyjnych. Agencja brała 
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również udział w realizacji 29. branżowych kampaniach promocyjno-informacyjnych 
żywności, a z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych wypłacono 235 mln zł 
(Sprawozdanie, 2014). 

Nowy okres programowania 2014–2020

Od 2014 r. Agencja administruje 50 mechanizmami WPR w  ramach 20 grup towa-
rowych. Poza działaniami interwencyjnymi, tj. interwencyjny zakup i  sprzedaż 
produktów rolnych, udziela dopłat do prywatnego przechowywania, są to tzw. środki 
nadzwyczajnego wsparcia. Istotnymi grupami zadań są m.in. wspieranie konsump-
cji, pomoc żywnościowa, wspieranie promocji żywności, wspieranie producentów 
i  rynków rolnych, administrowanie mechanizmami handlu z krajami trzecimi, dzia-
łania monitorujące i  kontrolujące procesy produkcji oraz przetwórstwa, działania 
informacyjno-analityczne oraz współpraca z zagranicą. Beneficjentami tych mecha-
nizmów są rolnicy, przetwórcy, eksporterzy, placówki oświatowe i organizacje chary-
tatywne. Zadania te realizowane są przez strukturę, w  ramach której wyróżniamy 
centralę oraz 16 oddziałów terenowych zlokalizowanych w  każdym województwie. 
Taka struktura instytucjonalna zapewnia elastyczność i  efektywność działania, 
przy jednoczesnym bezpośrednim kontakcie z  beneficjentami. Wysokie standardy 
organizacyjne, potwierdzone systemami zarządzania opartymi o  normę PN-EN ISO 
9001 : 2009 są gwarantem właściwej realizacji mechanizmów WPR. Potwierdziły to 
kontrole Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższej 
Izby Kontroli oraz przyznane ARR nagrody. Także badania naukowe prowadzone przez 
Zawojską (2009) potwierdziły dobrą renomę ARR jako instytucji wdrażającej instru-
mentarium WPR. Świadczy to o pełnej gotowości do realizacji założeń nowej WPR na 
lata 2014–2020, w ramach której wprowadzono szereg zmian i modyfikacji w zakresie 
instrumentów polityki interwencyjnej. Ponadto Agencja Rynku Rolnego ma zająć się 
w szerszym niż do tej pory zakresie wdrażaniem mechanizmów w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Nadal jednak w przygotowaniu jest szereg 
aktów prawnych w tym projektów ustaw dotyczących zmian w funkcjonowaniu ARR 
w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014–2020. 

Przechodząc do spektrum zadań, które są realizowane przez Agencję Rynku Rolnego 
(ryc. 1), można tu wyodrębnić siedem głównych obszarów oddziaływania. 

Pierwsze z  nich, najważniejsze zadanie to stabilizacja rynków rolnych. Także 
w gestii Agencji Rynku Rolnego są wybrane zadania w zakresie wsparcia producen-
tów na rynkach rolnych oraz zwiększenie poziomu konsumpcji żywności, zwłaszcza 
warzyw i owoców w szkołach. Innymi obszarami działalności Agencji Rynku Rolnego 
kontynuowanymi także w bieżącym okresie programowania jest pomoc żywnościowa 
dla najbiedniejszych konsumentów poprzez masową, nierynkową (niekomercyjną) 
formę dystrybucji żywności, a z drugiej strony promowanie żywności krajowej. Agencja 
nadal realizuje wygasające zadanie w zakresie kwotowania produkcji oraz otrzymała 
w bieżącej perspektywie nowe zadanie, które skrótowo nazwano: Współpracą (PROW, 
2014–2020).
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Stabilizacja rynków rolnych
W dalszym ciągu głównym zadaniem ARR w  latach 2014–2020 będzie stabilizacja 
rynków rolnych, przede wszystkim poprzez prowadzenie interwencyjnego skupu 
i sprzedaży, do którego będą kwalifikować się takie produkty, jak: pszenica zwyczajna, 
pszenica durum, jęczmień, kukurydza, ryż niełuskany, masło (wyprodukowane bezpo-
średnio i  wyłącznie z  pasteryzowanej śmietanki uzyskanej z  mleka krowiego) oraz 
wołowina i cielęcina. Zakup interwencyjny pszenicy zwyczajnej, masła oraz odtłusz-
czonego mleka w proszku jest prowadzony w sposób ciągły do momentu osiągnięcia 
wyznaczonych ograniczeń ilościowych. Po przekroczeniu określonej granicznej wiel-
kości produkcji przewiduje się stosowanie procedur przetargowych. W  przypadku 
pozostałych produktów instrumenty interwencji publicznej będą uruchamiane jedy-
nie w trudnej i określonej stosownymi przepisami sytuacji rynkowej. Dla zbóż okres 
interwencji publicznej będzie mieścił się w zakresie od 1 listopada do 31 maja, a ogra-
niczenia ilościowe dla pszenicy zwyczajnej zostały ustalone na poziomie 3 mln ton. 
Cena interwencyjna wynosi w tym przypadku 101,31 EUR za tonę (i od lat jest niemal 
niezmieniana). Po przekroczeniu ograniczeń ilościowych istnieje możliwość kontynu-
acji zakupów, ale już w trybie przetargowym. W przypadku rynku mleka ceny inter-
wencyjne dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku zostały ustalone na niezmien-
nym w  stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej poziomie o  wartościach 
kolejno: 221,75 EUR/100 kg oraz 169,80 EUR/100 kg. Zwiększono z kolei ograniczenia 

Ryc. 1. Główne zadania Agencji Rynku Rolnego w  perspektywie zadaniowej finansowej 
2014–2020

Fig. 1. The main tasks of the Agricultural Market Agency in the financial task perspective 
2014–2020

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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ilościowe dla masła z 30 tys. ton do 50 tys. ton, a dla mleka w proszku pozostawiono 
na dotychczasowym poziomie – 109 tys. ton. Podane ilości obowiązują w skali całej 
UE. Uzupełnieniem tych instrumentów będą refundacje wywozowe oraz dopłaty do 
prywatnego przechowywania masła (wyprodukowanego ze śmietanki uzyskanej 
bezpośrednio i wyłącznie z mleka krowiego), odtłuszczonego mleka w proszku (wypro-
dukowanego z  mleka krowiego), serów, cukru białego, włókna lnianego, produk-
tów sektora wołowiny, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego oraz oliwy z oliwek. 
Mechanizmy te mogą zostać uruchomione po zaistnieniu trudnych warunków rynko-
wych (Rozporządzenie, 1308, 2013). 

W razie potrzeby Agencja Rynku Rolnego będzie miała również możliwość sięgnię-
cia po środki zarządzania kryzysowego, które pogrupowane są pod względem takich 
kryteriów, jak: środki przeciwdziałania zakłóceniom na rynku; środki wspierania rynku 
związane z chorobami zwierząt i utratą zaufania konsumentów spowodowaną zagroże-
niami dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; środki rozwiązywania szczególnych proble-
mów oraz porozumienia i decyzje w okresach występowania poważnych zakłóceń na 
rynku. W  historii działalności ARR sytuacje takie występowały kilkakrotnie. W  roku 
2007 nadzwyczajne środki wsparcia uruchomiono na rynku drobiu na potrzeby walki 
z ptasią grypą. Później w 2010 r. szczególne środki wsparcia zostały przekazane do złago-
dzenia kryzysu na rynku mleka, a w roku 2011 dofinansowano producentów owoców 
i warzyw, którzy ponieśli straty na skutek spadku zaufania konsumentów po tzw. aferze 
z  bakterią e. coli. Ponadto w  latach 2007–2011 przeznaczono kwotę 12,9  mln zł na 
dopłaty do materiału siewnego dla gospodarstw dotkniętych suszami i powodziami. Po 
środki z puli na działania kryzysowe i nadzwyczajne sięgnięto również w 2014 r., kiedy 
Federacja Rosyjska nałożyła na Polskę embargo na wybrane artykuły spożywcze. Do 
28 lutego 2015 r. wypłacono z tego tytułu producentom 60 mln zł rekompensat. Łącznie 
po akcesji Polski do UE w  sytuacjach nadzwyczajnych i  kryzysowych ARR wypłaciła 
uprawnionym podmiotom 358 mln zł (opracowanie na podstawie danych ARR).

Wspieranie producentów
Poza stabilizacją rynków rolnych Agencja Rynku Rolnego będzie prowadzić działania 
w zakresie wspierania producentów na wybranych rynkach rolnych. Warto wyróżnić 
w  tym zakresie dwa mechanizmy: dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany oraz wspieranie rynku produktów pszczelich. Dopłaty do materiału 
siewnego cechują się rosnącym zainteresowaniem – w samym tylko roku 2014 rolnicy 
otrzymali wsparcie do rekordowego poziomu ponad 1 mln ha gruntów rolnych (w całej 
Polsce). Dopłatami objęte są zboża, wybrane rośliny strączkowe i  okopowe. Tego 
rodzaju wsparcie ma charakter tzw. pomocy de minimis. Z kolei w ramach mechanizmu 
wsparcie rynku produktów pszczelich udziela się pomocy m.in. związkom i spółdziel-
niom pszczelarskim, które mogą się ubiegać o refundację części kosztów poniesionych 
na realizację takich działań, jak przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelar-
skiego, zakup środków warrozobójczych, lawet do przewozu uli, urządzeń laborato-
ryjnych, wykonywanie analiz miodu, zakup matek, odkładów pszczelich, wdrażanie 
programów badawczych. W roku 2014 ARR rozliczyła 354 umowy i wypłaciła ponad 
20 mln zł. (Sprawozdanie, 2014).
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Wspieranie konsumpcji
W zakresie wspierania konsumpcji, w  nowej perspektywie 2014–2020 ARR będzie 
kontynuowała programy „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”. Celem tych 
programów jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowych nawyków żywienio-
wych. Od momentu przystąpienia do UE dzieci i uczniowie spożyli około 444 tys. ton 
mleka i jego przetworów. Polska jest w czołówce państw UE pod względem wykorzysta-
nia środków na ten cel oraz ilości mleka i jego przetworów dostarczonych do placówek 
oświatowych (około 53–54 tys. litrów rocznie). Dużą popularnością cieszy się również 
program „Owoce i warzywa w szkole”, dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych 
klas I–III, a  także „zerówek” otrzymują bezpłatnie porcje owoców, warzyw i  soków 
owocowo-warzywnych. W  roku 2014 w  całej Polsce zarejestrowanych było ponad 
11 tys. szkół, a  bezpłatne produkty otrzymywało ponad 1 300 000 dzieci. Komisja 
Europejska pozytywnie oceniła skuteczność programu w  zakresie realizacji podsta-
wowych celów mechanizmu, co przyczyniło się do zwiększenia budżetu programu na 
kolejny rok szkolny o 60 mln EUR w skali całej UE (z 90 do 150 mln EUR). Zadanie to, 
szczególnie w kraju uboższym, ma ważne znaczenie, stanowiąc także wyraz realizacji 
polityki socjalnego wsparcia rodzin.

Pomoc żywnościowa
Agencja Rynku Rolnego będzie również nadal instytucją pośredniczącą dla programu 
operacyjnego „Pomoc żywnościowa”, którego celem jest ograniczenie skali ubóstwa 
w krajach członkowskich. Zadanie obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących oraz inne działania mające na celu włączenie społeczne 
(i  ekonomiczne) osób najuboższych. W  ramach podprogramu 2014 dostawy objęły 
14,6 tys. ton artykułów o wartości 37 035 tys. zł, takich jak np. mielonka wieprzowa, 
cukier, makaron, mleko i  inne produkty żywnościowe. Produkty trafiły do magazy-
nów organizacji partnerskich, m.in. takich jak: Federacja Polskich Banków Żywności, 
Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż. Na realizację mechanizmu zabezpieczono 
dla Polski kwotę 556,9 mln EUR (na lata 2014–2020), z czego 85% środków pochodzi 
z  budżetu UE, a  15% z  budżetu krajowego. Zadanie to przyjęte było przez kraje UE 
niechętnie, jednakże zdecydowana połowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej spra-
wiła, że będzie kontynuowane.

Systemy kwotowania produkcji
Agencja administruje również mechanizmami kwotowania produkcji. W nowej pers-
pektywie, z  dniem 1 kwietnia 2015 r. zakończyło się kwotowanie produkcji mleka 
w UE, a system kwotowanie produkcji cukru przestanie obowiązywać od 1 października 
2017 r. Producenci obawiali się „uwolnienia” rynku mleka, gdyż faktycznie skutkowało 
to niekontrolowanymi spadkami cen za ten surowiec. W związku z tym, w celu wzmoc-
nienia siły przetargowej producentów, a także zwiększenia przejrzystości w sektorze 
mleka, Polska wdraża założenia tzw. pakietu mlecznego. Głównym założeniem tego 
mechanizmu jest monitorowanie rynku mleka oraz umożliwienie producentom tworze-
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nia zrzeszeń i  grup producentów, które będą mogły zbiorowo negocjować warunki 
umów z  zakładami mleczarskimi, np. w  zakresie cen dostaw mleka. Całkowita ilość 
mleka objęta negocjacjami produkowana w danym państwie członkowskim oraz ilość 
mleka dostarczana w  danym państwie nie będzie mogła przekroczyć 33% produkcji 
krajowej tego państwa oraz 3,5% całkowitej produkcji. Agencja Rynku Rolnego będzie 
organem właściwym do uznawania organizacji i zrzeszeń producentów i przetwórców 
(Ustawa, 2013). 

Promocja żywności
W nowej perspektywie zadaniowej i finansowej UE istotną rolą ARR będzie promocja 
polskich produktów żywnościowych. Agencja będzie w  tym zakresie administrować 
szeregiem mechanizmów pogrupowanych branżowo, m.in. będą to kampanie promo-
cyjne – branżowe, program promocji polskich specjalności żywnościowych (do 2015 r.), 
obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie rozwoju współ-
pracy handlowej i  inwestycyjnej sektora rolno-spożywczego z  zagranicą, działania 
ustawowe w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz promocję 
systemów jakości żywności w PROW 2014–2020. Promocja żywności będzie jednym 
z  głównych zadań ARR. Od momentu przystąpienia do UE Agencja zrealizowała 29 
kampanii promocyjnych, na które przeznaczono ponad 182 mln zł, z czego 110,7 mln zł 
pochodziło z budżetu UE. W samym tylko roku 2014 współfinansowano 14 kampanii 
promocyjnych, a na lata 2015–2020 realizowanych (lub rozliczanych w 2015 r.) będzie 
kolejne 14 tego typu przedsięwzięć. Najwięcej kampanii dotyczyło promocji spożycia 
przez gospodarstwa domowe: mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego, a następ-
nie owoców i  warzyw oraz mleka i  przetworów mlecznych. W  nowej perspektywie 
szczególny nacisk w zakresie instrumentów promocji kładziony będzie na zwiększe-
nie spożycia produktów certyfikowanych krajowymi (i z  innych krajów UE) znakami 
jakości żywności. Promocja żywności odbywać się będzie również za pośrednictwem 
dziewięciu funduszy promocji. W roku 2014 na promocję w ramach Funduszu Promocji 
Żywności wydatkowano kwotę 55,6 mln zł, co było wartością o  ponad 8% wyższą 
w  stosunku do roku 2013. W  poprzednim roku pomimo nałożenia na Polskę przez 
Federację Rosyjską embarga – eksport produktów rolno-spożywczych osiągnął kwotę 
21,4 mld euro. Saldo wymiany towarowej produktów rolno-spożywczych było dodatnie 
i wyniosło 6,6 mld EUR (Handel, 2014).

Nowością w zakresie kompetencji ARR będzie administrowanie środkami w ramach 
działania „Wsparcie dla nowych uczestników systemów, jakości żywności”. Dotychczas 
to działanie w całości było obsługiwane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. W zakresie realizacji PROW 2014–2020 ARR będzie instytucją wdrażającą, 
a ARiMR agencją płatniczą. Beneficjentami działania będą rolnicy aktywni zawodowo, 
wytwarzający produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez 
ludzi w ramach systemów jakości. Preferencje w przyznawaniu pomocy w wysokości 
maksymalnie 2 tys. EUR na gospodarstwo na rok będą przyznawane dla gospodarstw 
małych, tj. do 5 ha. 

W nowym PROW będzie również kontynuowane działanie „Wsparcie na przepro-
wadzenie działań informacyjnych i promocyjnych”. Działanie to obejmuje dofinanso-
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wanie promocji produktów uczestniczących zarówno w certyfikatach UE: Chronione 
Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność, jak również krajowych, np. Pork Quality System, Jakość Tradycja, Quality 
Meat Program. Szczegółowe warunki tych mechanizmów będą znane w późniejszym 
terminie, jednak prawdopodobnie zostanie zachowane wsparcie na poziomie co 
najmniej 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na przeprowadzenie działań 
promocyjnych. Beneficjentem mechanizmu będą tzw. zespoły promocyjne utworzone 
z co najmniej dwóch podmiotów, które wytwarzają produkty rolne lub środki spożyw-
cze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemów jakości. 

Nowe mechanizmy WPR – „Współpraca”
Pojawią się również zupełnie nowe działania Wspólnej Polityki Rolnej wdrażane przez 
ARR, m.in. program „Współpraca”. Jego celem jest stymulacja procesów powstawania 
i  wdrażania innowacji w  rolnictwie. Podstawowym działaniem w  ramach mechani-
zmu będzie tworzenie grup operacyjnych na rzecz innowacji tzw. EPI – Europejskich 
Partnerstw Innowacyjnych. Będą one utworzone przez co najmniej dwa różne 
podmioty, np. rolników, posiadaczy lasów, instytuty naukowe, uczelnie, przedsiębior-
ców z sektora rolnego lub spożywczego, podmioty doradcze, jednostki samorządu tery-
torialnego i inne. Działalność grupy ma doprowadzić do opracowania nowych produk-
tów, procesów, praktyk, technologii oraz metod organizacji i marketingu w sektorach: 
rolnym, spożywczym i  leśnym. Poziom dofinansowania prawdopodobnie wyniesie 
100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych związanych 
z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, a 90% w przypadku prowa-
dzenia prac badawczych bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji. 
Maksymalna kwota wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami 
badań nie może przekroczyć na jedną EPI 10 mln zł. (PROW, 2014–2020). 

Nowy instrument – Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji 
Dochodów Rolniczych (FWP) 
Instrument ten stworzy nowe możliwości wsparcia producentów rolnych w  sytuacji 
wystąpienia stanów kryzysowych w rolnictwie. W praktyce fundusz ma stanowić wyod-
rębniony rachunek bankowy obsługiwany przez ARR. Środki zgromadzone na rachunku 
będą tworzone z odpisów w wysokości 0,2% wartości netto od żywych świń, bydła, koni, 
owiec, kóz, królików, drobiu ryb, zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych, kukury-
dzy, owoców i warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych, tytoniu i chmielu oraz mleka 
będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług (VAT). O ich rozdysponowywaniu będzie decydować Komisja Zarządzająca 
tworzona wyłącznie przez przedstawicieli organizacji rolniczych. Zgodnie z projektem 
fundusz będzie wypłacał rekompensaty z tytułu niezależnego od rolników obniżenia 
dochodów w gospodarstwach rolnych lub rybackich (lub w dziale specjalnym produk-
cji rolnej). Będzie procedowany w  sytuacji obniżenia rocznego dochodu producenta 
rolnego powyżej 30% w odniesieniu do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech 
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lat oraz braku zapłaty za zbyte produkty rolne od ustalonych podmiotów, które stały się 
niewypłacalne. Jednak ostateczny kształt funkcjonowania FWP budzi wiele zastrzeżeń 
(a nawet emocji) i jest nadal przedmiotem prac legislacyjnych.

Podsumowanie

Agencja Rynku Rolnego jest jednym z gwarantów właściwej realizacji zadań i celów 
Wspólnej Polityki Rolnej. Nowa WPR na lata 2014–2020 wprowadza do polskiego 
prawodawstwa szereg zmian i  nowych mechanizmów. W  nowej perspektywie ARR 
będzie kontynuować działania w zakresie stabilizacji rynków rolnych, w  tym podej-
mowania interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. W obrębie mecha-
nizmów, którymi administruje wprowadzono szereg zmian i  modyfikacji, a  niektóre 
całkowicie zniesiono, jak np. system kwotowania produkcji mleka. Wzrośnie również 
rola ARR jako podmiotu realizującego politykę w zakresie promocji polskiej żywności 
oraz propagowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Będzie również 
instytucją wdrażającą zupełnie nowego działania-mechanizmu, którego celem jest 
bardziej efektywne wdrażanie innowacji w  sektorach rolnym, spożywczym i  leśnym 
w ramach PROW 2014–2020. Agencja ta będzie także w nowej perspektywie zadanio-
wej odciążać od nadmiaru zadań ARiMR, np. poprzez wdrażanie części programów 
w ramach tzw. II filaru WPR. Nowym działaniem jest także postulowany od lat, zwłasz-
cza w  sytuacji często pojawiających się lokalnie stanów kryzysowych i  klęskowych 
fundusz wzajemnej pomocy i stabilizacji dochodów rolników. Konkludując rozważania 
dotyczące wdrażania wsparcia wsi, rolnictwa i gospodarstw, należy zwrócić uwagę na 
wyraźne i  już obecnie widoczne (koniec drugiego roku wdrażania WPR) opóźnienia, 
zwłaszcza w zakresie legislacyjnym. Powoduje to konkretne straty dla potencjalnych 
beneficjentów, którzy zmuszeni są do opóźnienia swoich planów rozwoju gospodarstw, 
ciągle licząc na możliwości pozyskania w tym zakresie dotacji unijnych.
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