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TERESA MIŚ
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPARCIA ODNOWY
I ROZWOJU WSI Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Nadesłany: 27.02.2018

Zaakceptowany do druku: 03.09.2018

1. Wstęp
Koncepcja rozwoju obszarów wiejskich uległa zmianie w kierunku polityki ukierunkowanej terytorialnie, co zostało nazwane nowym paradygmatem rozwoju
obszarów wiejskich. W tym nowym podejściu obszary wiejskie nie są definiowane według granic administracyjnych, lecz przez ich cechy funkcjonalne [Sikorska 2015]. Obszary wiejskie są silnie zróżnicowane pod względem poziomu
zagospodarowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego i społecznego. Procesy związane z integracją europejską umożliwiają zmianę tego stanu, jednak
środowiska wiejskie w różnym stopniu korzystają ze sprzyjających okoliczności.
Ich wybory w tym zakresie stają się czynnikami utrzymującego się zróżnicowania
kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Obserwuje się szczególnie szybki rozwój
obszarów wiejskich znajdujących się w zasięgu łatwego dojazdu do miast dużej
i średniej wielkości. Takie obszary wiejskie charakteryzowały się korzystniejszymi
warunkami demograficznymi, infrastrukturalnymi, ekonomicznymi dla rozwoju
działalności pozarolniczej niż obszary peryferyjne [Rosner 2008]. Przekształcenia przestrzeni wiejskiej oddziałują bezpośrednio i pośrednio na warunki życia
i pracy mieszkańców wsi, na ich relacje społeczne i kulturowe, ponadto kształtują
ich przyszłe zachowania ekonomiczne i społeczne. Od użytkowników obszarów
wiejskich w znacznym stopniu zależy struktura przestrzeni wiejskiej, intensywność i formy jej zagospodarowania, a także uporządkowanie i stopień zachowania
walorów przyrodniczych, rolniczych, krajobrazowych i kulturowych wsi [Heff-
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ner 2015]. Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju jest podstawowym problemem
współczesnej gospodarki. Wyrównanie regionalnych dysproporcji rozwoju gospodarczego jest celem działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej.
Podejmowane działania nie zawsze przynoszą zamierzone rezultaty, co znajduje potwierdzenie w zmieniających się tendencjach do zbieżności i rozbieżności
produktu regionalnego na 1 mieszkańca [Tondl 2001]. Polskę cechuje dość silne zróżnicowanie przestrzenne. Poszczególne województwa wyraźnie różnią się
między sobą nie tylko stopniem rozwoju, lecz również samym potencjałem demograficznym, ekonomicznym i społecznym. Przyczyny silnego zróżnicowania
poziomu rozwoju poszczególnych regionów kraju wynikają zarówno z uwarunkowań o charakterze przyrodniczym, historycznym, jak i z naturalnych procesów
rozwoju społeczno-gospodarczego [Karmowska 2013].

2. Cel, materiały źródłowe i metodyka badań
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie regionalnego zróżnicowania wsparcia odnowy i rozwoju wsi środkami finansowymi w ramach działań realizowanych w przypadku II filara WPR, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) w latach 2007-2013 oraz 2014-2020. Materiały źródłowe do badań
stanowiły dane statystyczne GUS, w tym BDL w ujęciu regionalnym oraz dane
ARiMR i MRiRW, a także informacje pozyskane z dostępnej literatury przedmiotu. Obliczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne w zakresie struktury
i zrealizowanych płatności na 1 mieszkańca wsi, zaś do oceny poziomu absorpcji środków unijnych zastosowano pośrednią miarę jaką jest wskaźnik absorpcji,
który w sposób obiektywny ukazuje faktyczny udział danego regionu w absorpcji
środków finansowych w odniesieniu do zrealizowanych płatności w stosunku do
ogółu w kraju. Chodzi tutaj nie o liczby i kwoty, ale faktyczne efekty, czyli wartość
dodaną tworzoną na rzecz odnowy i rozwoju wsi w poszczególnych regionach
kraju. Wartości wskaźnika absorpcji powinny być wyższe od 1. W badaniach wykorzystano metody analityczno-syntetyczne, w tym analizy elementarnej, analizy
porównawczej, syntezy opisowej oraz metody korelacji prostej Pearsona.

3. Wsparcie odnowy i rozwoju wsi w latach 2007-2013
Podejmowana w opracowaniu problematyka ma swoje odniesienie w teorii nowej
ekonomii instytucjonalnej, w tym teorii kosztów transakcyjnych oraz teorii interesariuszy. W przypadku realizacji projektów współfinansowanych z programów
UE niezbędne jest zjawisko sprzężenia motywacji społecznych i prywatnych,
współpraca oraz uwzględnienie potrzeb interesariuszy. Według R.E Freemana
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[1984] teoria interesariuszy zakłada, że organizacje nie istnieją po to aby osiągać
swoje własne cele, ale po to aby osiągać cele społeczeństwa. Jest ona alternatywą
dla regulacji rynkowych, ponieważ poprzez presję wywieraną przez interesariuszy, korporacje implementują w swojej działalności wartości ważne dla interesariuszy [Buchholz, Rosenthal 2004], w tym także dla mieszkańców obszarów
wiejskich, ponieważ stanowią oni ponad 39% ludności kraju. Jak podaje J. Wilkin
[2016] obszary wiejskie są atrakcyjnym miejscem zamieszkania. O tej atrakcyjności świadczy między innymi to, że znaczna liczba mieszkańców miast przenosi się
na wieś, a większość dotychczasowych mieszkańców wsi nie zamierza się z niej
wyprowadzać. Liczba ludności wiejskiej i jej udział w ogólnej liczbie ludności kraju wzrastają od 2000 roku. Z danych GUS wynika jednak, że w 2015 r. najbardziej
zmniejszyła się liczba ludności wiejskiej w regionach lubuskim – o 5,1%, świętokrzyskim i lubelskim – o około 0,5% w stosunku do 2014 r. Według J. Bańskiego
[2014] należy zwrócić uwagę na problem ograniczenia selektywności migracji,
bo z obszarów wiejskich odpływają ludzie lepiej wykształceni i aktywni. Należy
jednak zauważyć, że występuje dodatni bilans migracyjny na wsi, przy wzroście
liczby ludności w gminach sąsiadujących z aglomeracjami miejskimi i ubytku
w gminach monofunkcyjnych (rolniczych). Obserwuje się koncentrację ludności
na obszarach metropolitarnych i dekoncentrację na peryferyjnych. Niepokojącym zjawiskiem jest depopulacja obszarów wiejskich w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. Dla tych obszarów T.G. Grose i Ł. Hardt [2010] opracowali
model okrężny degradacji cywilizacyjnej wsi (schemat 1). W modelu tym niska
gęstość zaludnienia, spowodowana wysoką migracją z terenów wiejskich prowadzi do utraty masy krytycznej dla rozwoju infrastruktury i usług. Może dojść do
takiej sytuacji, w której ze względu na niską gęstość zaludnienia, słaby poziom
infrastruktury nie będzie się już opłacało podejmować inwestycji w rozwój infrastruktury. To groźny scenariusz, gdyż może on prowadzić do trwałej zapaści
cywilizacyjnej tych obszarów. To z kolei obniża poziom rozwoju przedsiębiorczości i skutkuje redukcją miejsc pracy, co w efekcie wymusza migracje do miast
ludności w wieku produkcyjnym i powoduje starzenie się całej populacji. To zaś
zmniejsza gęstość zaludnienia tego obszaru i napędza kolejny cykl okrężny degradacji wsi.
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Schemat 1
Model okrężny degradacji cywilizacyjnej wsi
Niska gęstość zaludnienia
infrastruktury i usług

Brak masy krytycznej dla rozwoju

Migracja do miast
i starzenie się

Mała liczba miejsc pracy

Niski poziom przedsiębiorczości

Źródło: The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD, Paris 2006, s. 32;
T.G. Grose, Ł. Hardt Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju
polskiej wsi, Wyd. Key Text sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 16.

Dlatego tak duże znaczenie w ograniczaniu tego zjawiska odgrywają środki
finansowe możliwe do pozyskania z programów UE. Po akcesji naszego kraju do
Unii Europejskiej, na tereny wiejskie skierowano środki finansowe na tworzenie
miejsc pracy, unowocześnienie zakładów przetwórczych, rozwój infrastruktury
i usług na terenach wiejskich, poprawę warunków życia, ochronę środowiska
i tradycyjnego krajobrazu wiejskiego, odnowę zabytków, jak i zachowanie tradycji
oraz wspomaganie rozwoju życia kulturalnego. Chociaż sposób realizacji wspólnej polityki rolnej w naszym kraju jest różnie oceniany, należy stwierdzić, że akcesja do UE stworzyła korzystne warunki do implementacji działań zmierzających
do zrównoważonego rozwoju [Zegar 2016]. Z badań przeprowadzonych przez
IERiGŻ-PIB w 2011 roku wśród 8,5 tysiąca wiejskich rodzin z terenu 76 wsi w całej
Polsce wynika, że 16,6% osób zamieszkujących obszary wiejskie zauważyło pozytywne zmiany w stosunku do 2004 roku. Poprawie uległa według nich ich sytuacja
finansowa oraz warunki życia poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną na
obszarach wiejskich, w tym m.in. zbudowano wodociągi, gazociągi, przystanki
autobusowe. Jednak z drugiej strony co piąty mieszkaniec wsi stwierdził, że w jego
miejscowości nic się nie zmieniło na lepsze [Dudek i in. 2016]. Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem funkcji społecznej realizowane jest
w ramach II filara WPR i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadaniem tego funduszu jest finansowanie działań związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
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w tym także odnowy i rozwoju wsi [Miś, Pamuła 2016]. W okresie programowania 2007-2013 aspekt społeczny obejmujący kwestie poprawy jakości życia na
obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej ujęty został w osi 3 i 4
PROW 2007-2013. W ramach osi trzeciej występowały cztery działania, w tym:
– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
– podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
– odnowa i rozwój wsi.
Działanie odnowa i rozwój wsi miało na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez dofinansowanie (75% kosztów kwalifikowanych, przy czym
maksymalna wysokość pomocy dla jednej miejscowości wynosiła 500 tys. zł, zaś
minimalna 25 tys. zł) inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej, sportowej, społeczno-kulturalnej, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów, odnawiania
zabytków, itp. Beneficjentem mogła być gmina, instytucja kultury, kościół, związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa. Wsparcie odnowy i rozwoju wsi w latach 2007-2013 było możliwe także w ramach programu Leader (oś 4 PROW-u) w działaniu 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które miało na celu
umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR), za
pośrednictwem lokalnej grupy działania (LGD) realizację projektów w ramach
tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia
na obszarach wiejskich, m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności
oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach działania odnowa i rozwój wsi w osi 3 oraz w osi 4 Leader łącznie złożono 19 871 wniosków
na kwotę 6 mld zł, z czego podpisano 76,3% umów i wypłacono łącznie ponad
3,6 mld zł – 60% wnioskowanej kwoty. Do oceny stopnia i efektów przypisywania
środków finansowych do poszczególnych działań czy województw można stosować różne metody, w tym skomplikowane modele optymalizacyjne oraz proste
wskaźniki [Zawalińska 2009]. W niniejszym opracowaniu proponuje się pośrednią miarę oceny znaczenia programów UE w odnowie i rozwoju wsi jaką
jest prosty wskaźnik absorpcji. Wskazuje on na zaangażowanie mieszkańców
wsi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację działań związanych z odnową i rozwojem wsi, a jego wartości powinny być wyższe od 1.
Wskaźnik o wartości niższej niż 1 oznacza niższą niż wynika to z potencjału
regionu mierzonego liczbą mieszkańców wsi absorpcją na poprawę sytuacji
w zakresie odnowy i rozwoju wsi. Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że
najwięcej umów i najwyższe kwoty zostały wypłacone w regionach silnych ekonomicznie – Mazowszu i Wielkopolsce. Jednak najwyższy poziom absorpcji,
mierzony wskaźnikiem absorpcji, występuje w regionach Polski Wschodniej
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– na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim i podkarpackim. Jest to zjawisko bardzo korzystne, ponieważ w regionach tych występuje niski poziom społeczno-gospodarczego rozwoju.
Tabela 1
Wykorzystanie środków finansowych z PROW 2007-2013 w ramach
działania odnowa i rozwój wsi łącznie z Leader według województw
Udział regionu (w %)
Regiony

w liczbie
zawartych
umów

w kwocie
zrealizowanych
płatności

Kwota zrealizowanych
płatności przypadająca na
1 mieszkańca wsi (w zł)

Wskaźnik
absorpcji*

Dolnośląskie

7,0

6,7

198,0

1,21

Kujawsko-pomorskie

5,8

5,4

173,5

1,05

Lubelskie

8,7

9,3

187,9

1,15

Lubuskie

3,3

3,3

221,6

1,32

Łódzkie

6,2

5,3

168,7

1,03

Małopolskie

8,5

9,4

123,5

0,75

Mazowieckie

9,7

9,0

128,2

0,78

Opolskie

2,9

3,5

149,0

0,91

Podkarpackie

7,0

6,7

141,0

0,85

Podlaskie

5,3

5,4

282,3

1,72

Pomorskie

5,6

6,0

177,0

1,06

Śląskie

5,3

5,6

127,5

0,78

Świętokrzyskie

5,0

5,8

178,1

1,09

Warmińsko-mazurskie

5,3

4,8

226,7

1,36

Wielkopolskie

10,3

9,7

166,4

1,10

Zachodniopomorskie

4,1

3,9

188,7

1,17

100,0

100,0

164,7

–

Polska

* Wskaźnik. absorpcji = udział regionu w kwocie zawartych umów w ramach działania/udział regionu w liczbie
mieszkańców wsi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, sporządzonych
11.03.2016 r., według stanu na 31.12.2015 r.

Dla określenia związku między niektórymi cechami obliczono współczynniki
korelacji prostej, a ich istotność wyznaczono z 95-procentowym prawdopodobieństwem za pomocą testu t-Studenta. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
(rxy = 0,869), obliczony dla powiązania między kwotą zrealizowanych płatności
na odnowę i rozwój wsi a aktywnością ekonomiczną ludności na obszarach wiej-
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skich1, pozwala stwierdzić wysoką i dodatnią siłę współzależności tego związku
(tabela 2). W praktyce oznacza to, że im więcej środków finansowych przeznaczanych jest na odnowę i rozwój wsi, tym wyższa aktywność ekonomiczna ludności
wiejskiej. Wysokość dopłat UE pozyskanych na odnowę i rozwój wsi wykazywała
również istotną dodatnią korelację z wartością środków trwałych w gospodarce
na 1 mieszkańca oraz liczbą centrów rozwoju wsi i domów kultury, które często
powstawały lub były remontowane w ramach środków finansowych przyznanych
na odnowę i rozwój wsi (oś 3 PROW 2007-2013). Nie stwierdzono istotnej zależności korelacyjnej między kwotą zrealizowanych płatności na odnowę i rozwój
wsi, a nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca w sektorze publicznym pozostałymi badanymi cechami, z wyjątkiem nakładów inwestycyjnych na 1 mieszkańca w sektorze publicznym oraz liczbą osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.
Tabela 2
Korelacje proste pomiędzy dopłatami z UE na odnowę i rozwój wsi
a niektórymi cechami określającymi poziom rozwoju obszarów wiejskich
(dane GUS za 2016 r.) [N=112]

Wyszczególnienie

Wartość brutto
Nakłady
Osoby fiz.
Imprezy
środków
inwestycyjne
Aktywność
Centra
prowadzące
organizowane
trwałych
na
ekonomiczna
rozwoju
działalność
przez centra, w gospodarce 1 mieszkańca
ludności na wsi wsi, domy
gosp. na 1000
domy kultury narodowej na
w sektorze
[tys. osób]
kultury [szt]
ludności
[szt]
1 mieszkańca
publicznym
na wsi
[zł]
[zł]

Kwota
zrealizowanych
płatności na
odnowę i rozwój
wsi

0,869*

0,383*

0,592*

0,356*

0,286

0,242

* Istotność: p<0,05

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ARiMR oraz GUS BDL z 2016 r.

Dzięki akcesji do UE gospodarka Polska uzyskała dostęp do źródła finansowania przemian społeczno-gospodarczych, który wywołał silny impuls popytowo-podażowy, a on przełożył się na wzrost inwestycji w gospodarce. Fundusze
stały się ważnym uzupełnieniem nakładów krajowych na inwestycje, co pokazuje
wzrost relacji transferów z UE w nakładach inwestycyjnych – z 9% w 2004 do 25%
w 2014 r. [Nurzyńska 2016].
1 aktywność ekonomiczna ludności na wsi w publikacji GUS została zdefiniowana zgodnie

z zaleceniami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (EUROSTAT). Zgodnie z tymi zaleceniami przedmiotem badania była ludność aktywna
zawodowo, czyli pracująca, do której zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej.
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4. Poziom wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020
Potwierdzeniem ważności problematyki rozwoju obszarów wiejskich są cele zawarte w dokumentach społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w ujęciu regionalnym, czyli w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa
i Rybactwa na lata 2012-2020, której głównym założeniem jest poprawa jakości
życia oraz efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów obszarów wiejskich
dla zrównoważonego rozwoju kraju2. Rozwój obszarów wiejskich został uznany
za strategiczne zadanie państwa i umieszczono go w jednym z filarów nowej strategii rozwoju przyjętej przez rząd w 2017 roku3. Ma być to rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Odpowiedzialność oznacza pełniejsze wykorzystanie potencjałów terytorialnych obszarów wiejskich i miast dla
kreowania wzrostu i lepszych miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców Polski.
To również wspomaganie rozwoju tych obszarów wiejskich i miast, które mają
problemy rozwojowe. Głównym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy
jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.
W PROW 2014-2020 dużo miejsca poświęcono rozwojowi obszarów wiejskich, w tym m.in. w ramach działania 3.1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez stworzenie efektywnej infrastruktury technicznej
i społecznej. W ramach działania Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na
obszarach wiejskich realizowane są następujące typy operacji: Gospodarka wodno-ściekowa, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów (tabela 3). Na przełomie 2015/2016
roku przeprowadzone zostały nabory na operacje typu Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych. Łącznie złożono 4 537 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę
prawie 5 347 mln zł, co kilkakrotnie przekracza dostępną alokację. Od października 2016 r. do stycznia 2017 r. we wszystkich 16 województwach ogłoszono nabory
wniosków na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa. W przypadku operacji
związanej z budową lub modernizacją dróg lokalnych wpłynęło ponad 4,5 tys.
wniosków, z czego podpisano 1 837 umów. Wsparcie w tym zakresie jest możliwe
2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie,

MRR Warszawa 2010, s. 11. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata
2012-2020, MRiRW Warszawa 2012, s. 21.
3 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez rząd 14 lutego 2017 r., s. 34-49, 252.
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również w ramach działania Leader, ale pod warunkiem, że zostało to ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przygotowanej przez Lokalne Grupy Działania
(LGD). W ramach działania Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach inicjatywy Leader pomoc obejmuje wzmocnienie kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości, dywersyfikacji źródeł dochodu, tworzenia
i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego, podnoszenia kompetencji osób
z obszaru LSR, rozwoju produktów regionalnych i lokalnych, pozyskiwania nowych rynków zbytu, zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz
budowy lub przebudowy dróg lokalnych, tworzenia sieci tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działania promocyjne i marketingowe,
aktywizacja bezrobotnych, wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju
pozarolniczych miejsc pracy, udostępnienia zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich o ile projekt będzie się wpisywał w LSR.
Tabela 3
Charakterystyka działania Podstawowe usługi i odnowa miejscowości
na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020
Rodzaj
Poddziałania
Inwestycje
w targowiska
lub obiekty
budowlane
przeznaczone
na cele
promocji
lokalnych
produktów

Cel

Efekty

Zakres i wysokość
wsparcia

Beneficjent

budowa
i modernizacja
infrastruktury
handlowej,
stworzenie miejsc
do sprzedaży
przez rolników
produktów
wytworzonych
w gospodarstwie

– skrócenie łańcucha
żywnościowego
– zwiększenie udziału
rolników w wartości
dodanej
– ułatwienie dystrybucji
produktów rolnych
– promocja produktów
lokalnych

koszty budowy
przebudowy,
modernizacji obiektów
budowlanych, zakupu
sprzętu, materiałów
służących realizacji
operacji, koszty ogólne.
Maksymalna wysokość
pomocy ze środków
EFRROW nie może
przekroczyć 1 mln zł na
beneficjenta

gmina, powiat lub ich
związki, ale warunkiem
jest realizacja operacji
w miejscowości liczącej
nie więcej niż 200 tys.
mieszkańców i spójność
ze strategią rozwoju
gminy lub LSR, czy
planem rozwoju
miejscowości.

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Budowa lub
modernizacja
dróg lokalnych

budowa lub
modernizacja dróg
lokalnych i związanych z nimi
urządzeń

– poprawa poziomu
infrastruktury
– ułatwienie
komunikacji

koszty budowy,
przebudowy,
modernizacji obiektów
budowlanych, koszty
zakupu sprzętu,
materiałów i usług,
służących realizacji
operacji, koszty ogólne
Maksymalna wysokość
pomocy ze środków
EFRROW nie może
przekroczyć 3 mln zł na
beneficjenta

gmina, powiat lub ich
związki, ale preferowane są gminy o niższym dochodzie
podatkowym w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
o wysokim poziomie
bezrobocia, gdzie
występuje powiązanie
operacji z inwestycjami
z zakresu tworzenia
infrastruktury
szerokopasmowej, itp.
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Rodzaj
Poddziałania

Cel

Gospodarka
wodnościekowa

budowa,
przebudowa,
modernizacja
lub wyposażenie
obiektów budowlanych służących
do zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków

Inwestycje
w obiekty
pełniące
funkcje
kulturalne lub
kształtowanie
przestrzeni
publicznej

budowa
modernizacja lub
wyposażanie
budynków
pełniących funkcje
kulturalne, w tym
świetlic i domów
kultury

Zakres i wysokość
wsparcia

Beneficjent

– poprawa stanu
wód zgodnie ze
zaktualizowanym
programem wodnośrodowiskowym
kraju

koszty zakupu
i montażu urządzeń
kanalizacyjnych,
wodociągowych, itp.
Maksymalna wysokość
pomocy ze środków
EFRROW nie może
przekroczyć 2 mln zł na
beneficjenta w okresie
realizacji programu

gmina, spółka,
w której udziały mają
wyłącznie JST, związek
międzygminny

– ukształtowanie
przestrzeni
publicznej zgodnie
z wymaganiami ładu
przestrzennego

koszty zakupu sprzętu,
materiałów, itp.
Maksymalna wysokość
pomocy ze środków
EFRROW nie może
przekroczyć 500 tys. zł
na miejscowość
w okresie realizacji
programu

gmina, instytucja kultury,
dla której organizatorem
jest JST

Efekty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW.

W tabeli 4 przedstawiono wskaźniki obliczone dla działania PROW 2014-2020
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości, w tym operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych i Gospodarka wodno-ściekowa. Uruchomienie pozostałych
operacji planowane jest na trzeci kwartał 2017 r. Podobnie jak w latach 2007-2013
najwyższy poziom absorpcji środków finansowych w obecnym okresie programowania – potwierdzony wskaźnikiem absorpcji można zauważyć w regionach Polski Wschodniej – chociaż tutaj zdecydowanie przeważają Podlasie oraz Warmia
i Mazury (tabela 4).
W ostatnich latach zmiany infrastrukturalne na terenach wiejskich poprawiły jakość życia, ale nadal odbiegają od wskaźników dostępności podstawowych
usług komunalnych w miastach. W badaniach stwierdzono dodatnią istotną korelację między kwotą wnioskowanej płatności w ramach operacji budowa lub modernizacja dróg lokalnych a długością dróg zamiejskich o nawierzchni twardej
(rxy = 0,885) oraz między kwotą wnioskowanej płatności w ramach operacji
gospodarka wodno-ściekowa, a długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
(rxy = 0,343).
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Tabela 4
Wykorzystanie środków finansowych z PROW 2014-2020 w ramach działania
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości (Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych i Gospodarka wodno-ściekowa) według województw
Udział regionu (w %)
Regiony

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

w liczbie złożonych
wniosków
5,1

w kwocie
wnioskowanych
płatności
5,6

Kwota płatności
przypadająca na
1 mieszkańca wsi (w zł)

Wskaźnik
absorpcji*

552,9

0,96

4,0

2,7

287,2

0,50

10,2

9,5

722,3

1,25

Lubuskie

3,8

3,4

798,7

1,38

Łódzkie

7,5

7,7

738,7

1,28

Małopolskie

6,7

7,6

385,5

0,67

Mazowieckie

16,3

15,8

729,3

1,26

Opolskie

2,2

2,6

469,3

0,81

Podkarpackie

5,5

5,2

364,2

0,63

Podlaskie

5,9

6,7

1 251,8

2,17

Pomorskie

4,1

5,3

587,3

1,02

Śląskie

4,3

4,3

359,9

0,62

Świętokrzyskie

5,1

3,8

477,7

0,83

Warmińsko-mazurskie

6,9

6,0

896,3

1,55

Wielkopolskie

8,2

9,1

517,8

0,90

Zachodniopomorskie

4,2

4,6

752,4

1,30

100,0

100,0

577,1

–

Polska

* Wskaźnik absorpcji = udział regionu w kwocie zawartych umów w ramach działania/udział regionu w liczbie mieszkańców wsi (procentowy udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie ludności w poszczególnych regionach Polski)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, sporządzonych
23.06.2017 r., według stanu na 31.05.2017 r.

Obraz polskiej wsi w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie ulegnie prawdopodobnie radykalnym przemianom, ale można postawić tezę, że będzie ona bardziej różnorodna, bardziej aktywna społecznie i gospodarczo oraz atrakcyjniejsza
pod względem zamieszkania i pracy. Wykorzystanie różnorodności i specyficznych przewag konkurencyjnych jest jednym z podstawowych celów we współczesnych strategiach rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów. Chodzi tu
na przykład o podkreślanie odrębności kulturowej, podnoszenie roli i promocję
produktów regionalnych i lokalnych, dbałość o specyficzne elementy architektury krajobrazu, wykorzystywanie potencjału społecznego i ekonomicznego oraz
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warunków przyrodniczych, w tym bogactw naturalnych. W każdym z regionów
wykształcą się odrębne obszary o cechach wynikających z położenia względem
dużych ośrodków miejskich i ich dostępności, jakości środowiska przyrodniczego
oraz specyficznych funkcji gospodarczych i społeczno-kulturowych. W perspektywie najbliższych kilku dekad można oczekiwać poprawy technicznego wyposażenia wsi. Poprawa dostępności komunikacyjnej zwiększy atrakcyjność inwestycyjną obszarów peryferyjnych, głównie w zakresie rekreacji (drugie domy i usługi
związane z obsługą przyjezdnych), turystyki, ochrony zdrowia (ośrodki kuracyjne, SPA, ośrodki pobytowe dla osób starszych) i produkcji „czystej” energii [Bański 2014]. Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z trudnościami opanowania
zmian w przestrzeni obszarów wiejskich, co istotnie zwiększa koszty funkcjonowania mieszkańców wsi i wywołuje negatywne często nieuświadamiane skutki
społeczne oraz jest źródłem poważnych problemów gospodarczych. Dążenie do
przyciągania zewnętrznych inwestycji za wszelką cenę ma społeczną akceptację
i jest charakterystyczne dla lokalnych struktur, prowadzi do powielana i inicjatyw
otwierających tereny wiejskie pod nowe inwestycje i przedsięwzięcia. Skutkiem
tych zjawisk jest rozgęszczanie układów przestrzennych wsi, a tym samym rosnące koszty funkcjonowania i użytkowania szeroko pojętej infrastruktury. Pogarszanie zwartości siedlisk wsi pogłębia trudności z zapewnieniem dostępu do
infrastruktury technicznej, społecznej i handlowo-usługowej oraz komunikacji.
Przesunięcia te często negatywnie wpływają na środowisko i krajobraz wiejski poprzez rosnącą powierzchnię terenów wyłączonych z użytkowania rolniczego, zabudowanych, wykorzystywanych komunikacyjnie i dla różnych terenochłonnych
celów [Heffner 2015].

5. Wnioski
1. Pojawiają się nowe funkcje obszarów wiejskich, które uzasadniają wsparcie
rozwoju obszarów wiejskich środkami pomocowymi (renta ekonomiczna)
i powinny być upowszechnione w praktyce gospodarczej (renta instytucjonalna). Dobrze więc się stało, że problematyka odnowy i rozwoju wsi była
wspierana w latach 2007-2013 i jest kontynuowana w nowym okresie programowania 2014-2020 w ramach PROW.
2. Analiza poziomu absorpcji wykazała duże zróżnicowanie regionalne. Najwięcej środków finansowych z programów UE w zakresie odnowy i rozwoju wsi pozyskują regiony silne ekonomicznie – Mazowsze i Wielkopolska.
Pozytywnym zjawiskiem jest jednak fakt, że regiony Polski Wschodniej,
uznawane za najsłabsze ekonomicznie, potrafiły wykorzystać szanse i rów-
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nież pozyskiwały duże środki finansowe na wsparcie odnowy i rozwoju
swoich miejscowości. W latach 2007-2013 były to regiony: podlaski, warmińsko-mazurski, lubelski, świętokrzyski, zaś w perspektywie finansowej
2014-2020 zdecydowanie dominują Podlasie oraz Warmia i Mazury. Można
więc stwierdzić, że proces absorpcji przyczynił się do zmniejszenia różnic
w poziomie rozwoju i odnowy wsi w regionach najsłabszych ekonomicznie
w kraju (Polska Wschodnia).
3. Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej potwierdzają występowanie
istotnych zależności pomiędzy wysokością wypłaconych środków finansowych na odnowę i rozwój wsi, a aktywnością ekonomiczną mieszkańców
wsi. Stwierdzono także istotną zależność między wysokością dotacji na odnowę i rozwój wsi a liczbą centrów rozwoju wsi, domów kultury i imprez organizowanych w tych placówkach, na rzecz integracji społeczności lokalnej.
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TERESA MIŚ
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPARCIA ODNOWY I ROZWOJU WSI Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, programy UE, odnowa i rozwój wsi
STRESZCZENIE

Celem opracowania jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu wsparcia odnowy i rozwoju wsi ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w okresach programowania 2007-2013 oraz 2014-2020. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Analiza poziomu absorpcji
wykazała duże zróżnicowanie regionalne. Najwięcej środków finansowych z programów
UE w zakresie odnowy i rozwoju wsi pozyskują regiony silne ekonomicznie – Mazowsze
i Wielkopolska. Pozytywnym zjawiskiem jest jednak fakt, że regiony Polski Wschodniej
uznawane za najsłabsze ekonomicznie potrafiły wykorzystać szanse i również pozyskiwały
duże środki finansowe na wsparcie odnowy i rozwoju swoich miejscowości. Można więc
stwierdzić, że proces absorpcji przyczynił się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju
i odnowy wsi w regionach najsłabszych ekonomicznie w kraju (Polska Wschodnia). Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej potwierdzają występowanie istotnych zależności pomiędzy wysokością wypłaconych środków finansowych na odnowę i rozwój wsi
a aktywnością ekonomiczną mieszkańców wsi.
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SPATIAL DIFFERENTIATION OF SUPPORT FOR RENEWAL AND RURAL DEVELOPMENT FROM EUROPEAN UNION PROGRAMS
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S UMMARY

The aim of the study is to present the spatial differentiation of the level of support
for rural renewal and rural development from the Rural Development Program (RDP)
funding in the programming periods 2007-2013 and 2014-2020. The empirical material
of the article is based on data from the Central Statistical Office and the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. Analysis of the absorption level showed
a large regional differentiation. Most of the funding from the EU programs in the area of
renewal and rural development is gained by regions of high economic strength - Mazovia
and Wielkopolska. It is a positive phenomenon, however, that the regions of Eastern Poland, considered economically the weakest, were able to take advantage of opportunities
and also obtain large financial resources to support their renewal and development. It can
be said that the absorption process has contributed to reducing the differences in the level
of development and restoration of rural areas in the economically disadvantaged regions
of Poland (Eastern Poland). The results of the statistical analysis confirm the existence of
significant dependencies between the amount of funds paid for the renewal and development of rural areas and the economic activity of the rural population.
e-mail: tmis@ur.edu.pl
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1. Wstęp
Współcześnie jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski są niekorzystne
trendy demograficzne, w tym istotny wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie. Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Starzenie
się na obszarach wiejskich, ze swoimi specyficznymi przejawami oraz niezbędnymi interwencjami, do tej pory nie było podejmowane. Według Śpiewak-Szyjka
[2017] oraz Balińska i Wojcieszak [2017] starzenie się ludności oznacza zwiększanie odsetka osób starszych przy jednoczesnym zmniejszaniu odsetka dzieci.
W literaturze istnieje wiele miar oraz klasyfikacji stopnia zaawansowania starzenia populacji np. struktura 1udności w podziale na biologiczne grupy wieku czy
mediana wieku ludności Szyjka-Śpiewak [2017]. Proces starzenia się populacji,
niezależnie od sposobu jego opisywania czy pomiaru, dotyczy wzrostu proporcji
ludzi starych w społeczeństwie, dlatego jak zauważa Czekanowski [2017] część
przedstawicieli nauk społecznych pisze o „siwiejącej” populacji czy o „siwiejących
pokoleniach” [Stuart-Hamilton 2006: 14].
Obecnie polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie, a prognozy
ludności jednoznacznie wskazują, że proces ten będzie ulegał jeszcze większemu przyśpieszeniu w najbliższym czasie. Z danych zawartych w opracowaniach
1 Wkład pracy: Agnieszka Wojcieszak – 50%, Monika Wojcieszak – 50%.
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Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od roku 2013 liczba osób w wieku
powyżej 65 roku życia na obszarach wiejskich zwiększa się z poziomu 1930,4 tys.
osób w roku 2013 do 2192,8 tys. osób w roku 2016 [wykres 1].
Wykres 1
Liczba osób w wieku 65+ na obszarach wiejskich [tys.]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Aktualnie na obszarach wiejskich obserwować można dynamicznie postępujące zmiany demograficzne wyrażające się postępującym starzeniem się populacji.
Osoby starsze stanowią niewykorzystany kapitał ludzki na tych terenach. Niezbędna jest ich aktywizacja i przedstawienie ciekawych propozycji samorealizacji.
Dla tej grupy osób potrzebne jest też zaprojektowanie specyficznych dla obszarów
wiejskich modeli zabezpieczenia socjalnego. W odpowiedzi na te potrzeby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dwa projekty: Gospodarstwo opiekuńcze oraz Aktywny
i zdrowy senior – rolnik. W licznych publikacjach naukowych [Sikora 2012, Wojcieszak 2016, Wiatrak 2003, Bogusz i Tomaszewski 2017, Górna 2015, Grzelak-Kostulska 2011, Jęczmyk i Maćkowiak 2016, Sieczko 2011] wskazano, iż udział
w pracach gospodarskich, np. uprawa roślin czy opieka nad zwierzętami, sprawia,
że ludzie (turyści czy podopieczni) czują się ważni i potrzebni. Ponadto wspólna
praca w gospodarstwie z gospodarzami daje okazję do nawiązywania kontaktów
społecznych.
Idea powstawania gospodarstw opiekuńczych sięga drugiej połowy XX w.
Tego typu gospodarstwa cieszyły się sporym zainteresowaniem m.in. we Francji, Holandii, Włoszech, Norwegii, Belgii, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii
oraz w Stanach Zjednoczonych [Di Iacovo 2014]. Według raportu European Network for Rural Development [2010] idea gospodarstw opiekuńczych polega na
wykorzystaniu zasobów rolnych do promowania lub generowania usług socjal-
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nych na obszarach wiejskich. W literaturze zagranicznej wskazuje się, iż pojęcie
gospodarstwa opiekuńczego często używane jest zamiennie z innymi pojęciami
np. z pojęciem „społeczne rolnictwo” [Sempik 2010; I.O’Connor, 2009]. Sempik
definiuje rolnictwo opiekuńcze jako wykorzystanie gospodarstwa komercyjnego i krajobrazu rolniczego jako podstawy do promowania zdrowego stylu życia
i zdrowia fizycznego [Sempik 2010]. Inne stanowisko w tym zakresie prezentuje
Dessein [2007] według, którego gospodarstwo opiekuńcze to rolnictwo dla zdrowia. Jest to połączenie rolnictwa oraz opieki, w których główny nacisk kładzie
się jednocześnie na tzw. „system rolniczy”, który obejmuje gospodarstwo rolne
oraz rolnika, który świadczy usługę opieki w tym zakresie. Z kolei Dessein i Bock
[2010] wskazują, że istnieją „dyskursy” czyli ramy odniesienia wokół tematu tzw.
„zielonej opieki”. Według nich ramy te opierają się wokół podejść do rolnictwa
wielofunkcyjnego, zdrowia publicznego oraz integracji społecznej. W dyskursie
rolnictwa wielofunkcyjnego, zielona opieka jest postrzegana jako element wielofunkcyjnego rolnictwa. Ponadto stanowi ona nowe – dodatkowe źródło dochodów
gospodarstw rolnych. Oznacza to, że gospodarstwo rolne będzie wielofunkcyjne,
a więc możliwe będzie wzmocnienie niektórych innych funkcji rolnictwa, takich
jak wspieranie różnorodności biologicznej, dobrostanu zwierząt itp. Ponadto jak
zauważyli Hassink i van Dijk [2006] koncepcja gospodarstw opiekuńczych związana jest także z zaangażowaniem dodatkowej siły roboczej na obszarach wiejskich, której zadaniem ma być opieka nad osobami starszymi i chorymi. Istotnym
aspektem jest także promowanie przywracania i ochrony zdrowia oraz zapobieganie chorobom. W ramach tej koncepcji rolnicy mogą być zaangażowani jako
dostawcy zieleni (gospodarstwo). Otoczenie gospodarstwa oraz przyroda stanowić ma dodatkowy aspekt terapeutyczny. W literaturze podkreśla się, iż gospodarstwo opiekuńcze postrzegane może być jako nowy produkt turystyczny [Hassink
2009]. Określane jest często mianem tzw. rolnictwa społecznego (social farming).
Łączy usługi opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej
i hodowli. Należy do szerszej kategorii tzw. „zielonej opieki”, obejmującej zarówno
rolnictwo terapeutyczne jak i terapię z udziałem zwierząt. W Polsce koncepcja
tworzenia gospodarstw opiekuńczych jest od niedawna wprowadzana na obszary wiejskie. Opieka nad osobami starszymi, młodzieżą czy dziećmi stanowić ma
nowy produkt, który oferować mogą gospodarstwa agroturystyczne.
Pionierem, który podjął tą tematykę jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Kujawsko-Pomorski ODR, który wprowadził projekt pt. „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.
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2. Pojęcie produktu turystycznego
Tematyką dotyczącą „produktu turystycznego” zajmują się m.in.: J. Kaczmarek,
G. Gołembski, A. Stasiak, A. Wiatrak, J. Sikora, W. W. Gaworecki, A. Kornak, J. Altkorn, M. Drzewiecki, C. Kaspar. W literaturze międzynarodowej najczęściej spotkać
się można z definicją produktu turystycznego zaprezentowaną przez C. Kaspara.
Według niego produkt turystyczny to komplet przedmiotów materialnych i usług,
które turysta w czasie swojej podróży wykorzystuje lub konsumuje [Kaspar, Kunz
1982 ]. Z kolei Kotler [1994] wskazał, że produktem turystycznym jest wszystko
to, co zaspokaja potrzeby potencjalnego turysty. Zaliczył więc tu: usługi, produkty fizyczne, miejsca, działania i idee, stwarzające możliwość zaspokojenia pragnień
i potrzeb. Ciekawe wydarzenia, imprezy lokalne, szlaki, obiekty, obszary to produkty turystyczne, które stanowią kompozycję składników zaspokajających różne komplementarne potrzeby turystów [Gołembski 2009]. Sikora podkreślił, iż produktem
turystycznym w szerokim ujęciu jest wszystko to, co można zaoferować nabywcom do
konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu [Sikora 2012]. Produktem są: usługi, czynności, rzeczy, miejsca, pomysły, które charakteryzują się pewną wartością
użytkową i wymienną [Sikora 2012]. Oprócz elementów, które wcześniej zostały zakwalifikowane jako produkt turystyczny, można przyjąć, iż jest nim również usługa
taka jak: agroterapia, warsztaty z dziećmi czy osobami starszymi, areoterapia czy novum, które oferują zarówno gospodarstwa agroturystyczne czy rolne, czyli dzienna,
tymczasowa lub całodobowa opieka nad osobami starszymi. Hassink podkreślił, iż
gospodarstwo opiekuńcze świadczące takie usługi może być postrzegane jako nowy
produkt agroturystyczny na terenach wiejskich [Hassink 2009]. Podobne stanowisko przedstawili m.in. Sempik, Hine, Wilcox [2010], Hine, Peacock, Pretty, [2008].

3. Idea gospodarstw opiekuńczych w Polsce
Na obszarach wiejskich Europy od końca XX wieku rolnictwo społeczne rozwija się
jako zupełnie nowy rodzaj działalności [WODR 2017]2. Według Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rolnictwo społeczne to innowacyjne
działanie, które łączy dwie koncepcje. Pierwsza to rolnictwo wielofunkcyjne, a druga dotyczy usług społecznych w zakresie opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym.
Rolnictwo społeczne określane jest także jako rolnictwo dla zdrowia „farming for
health”, rolnictwo opiekuńcze „care farming”, zielona opieka „green care” lub zie2 http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwoj-wsi/agroturystyka/urzadzanie-gospodarstwa-agroturystycznego/item/7472-gospodarstwa-opiekuncze-a-dzialalnoscagroturystyczna-i-nie-tylko [dostęp 04.01.2018].

24

Agnieszka Wojcieszak, Monika Wojcieszak

lone terapie „green therapies” [Opinia 2013]3. Terminy te odnoszą się do działań
w sferze reintegracji społecznej czy opieki, które przyczyniać się mogą do poprawy
stanu zdrowia i włączenia społecznego osób znajdujących się w trudnej sytuacji.
Początków powstawania gospodarstw opiekuńczych należy upatrywać w drugiej połowie XIX w., kiedy to osoby starsze, często schorowane, a niekiedy również
ograniczone ruchowo trafiały do specjalnych instytucji opiekuńczych, zlokalizowanych na wsiach oraz na terenach miejskich, zlokalizowanych przy lasach czy
parkach [Woś, Zegar 2002]. W okresie powojennym idea gospodarstw opiekuńczych po raz pierwszy pojawiła się w Europie w połowie lat 90. XX wieku. W roku
1998 w Holandii było niespełna 100 takich gospodarstw (obecnie jest ponad 1400).
Współcześnie w Polsce działają komercyjne gospodarstwa opiekuńcze w różnych
regionach kraju. Należy podkreślić, że pierwsze działania instytucjonalne skierowane w stronę wsparcia tego typu projektów trwają już od dłuższego czasu.
Wydaje się, że gospodarstwa opiekuńcze stanowią szansę dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wzbogacają ofertę gospodarstw rolnych i agroturystycznych o nowe funkcje. Kontakt z przyrodą, walory środowiska wiejskiego oraz zasoby kulturowe pozwalają tworzyć usługi wysokiej jakości, które w realny sposób
będą wpływać na jakość życia korzystających z nich osób. Ważnym aspektem jest
także kwestia ekonomiczna, gdyż gospodarstwa opiekuńcze będą wspierać rozwój lokalnych gospodarek oraz staną się szansą dla rolników na dywersyfikację
i zwiększenie swoich dochodów [Matysiak, Michalska 2016].
Gospodarstwo opiekuńcze jest więc atrakcyjną formą produktu turystycznego,
polegającą na łączeniu działalności rolniczej, agroturystycznej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia, głównie osobami starszymi [Zych 2004, Kirkwood
1996, Porzych 2004, Eriksona 2002]4. Często takie gospodarstwa utożsamiane jako
3 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rolnictwo społeczne: zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna” (2013/C 44/07).
4 Pojęcia starość i starzenie się można rozważać na dwa sposoby – w aspekcie jednostkowym oraz
jako zjawiska dotyczące zbiorowości tych jednostek, tj. społeczeństwa danego regionu, kraju, części świata. W aspekcie jednostkowym starość jest zjawiskiem biologicznym składającym się na cykl życia ludzkiego (Zych 2004). Według Kirkwooda, starzenie się jest procesem postępującego upośledzenia funkcji
życiowych organizmu oraz utratą zdolności adaptacyjnych do zmian środowiskowych wraz ze zwiększającym się prawdopodobieństwem zgonu (Kirkwood 1996). Na ogół nieuniknionym etapem procesu
starzenia się jest stan określany jako starość. Starzenie się, zgodnie z przyjętym w literaturze psychogerontologicznej określeniem, oznacza pewien proces i ma charakter dynamiczny, podczas gdy starość
jako stan ma charakter statyczny (Porzych 2004). Psychologiczna koncepcja cyklu życia – stworzona
przez E. Eriksona (2002) – dzieli życie jednostki na osiem etapów. Ostatnim etapem jest późna dorosłość
i zaczyna się w wieku 60–65 lat. Należy zaznaczyć, że podział ostatniego etapu życia człowieka ulega
zmianie wraz z wydłużaniem się życia oraz poprawą jego jakości w zbiorowości osób starszych. Obecnie
w literaturze anglosaskiej stosuje się podział starości na trzy fazy:
– młodzi starzy (young old) – osoby w wieku 60/65–74 lata
– starzy starzy (old old) – osoby w wieku 75–84 lata,
– najstarsi starzy (the oldest old) – osoby w wieku 85 lat i więcej.

Uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich

25

świadczące usługi w zakresie opieki bądź integracji społecznej, działają w oparciu
o infrastrukturę gospodarstwa i w powiązaniu z wykonywaną działalnością.
Projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący gospodarstw opiekuńczych zakłada, że w każdym województwie powstaną takie gospodarstwa,
w formule podmiotów działalności gospodarczej lub w innej formie dozwolonej
przepisami prawnymi. Zasadniczym i ważnym aspektem funkcjonowania tych
gospodarstw ma być zbudowanie systemu wsparcia instytucjonalnego dla nich.
Ważnym elementem jest także budowa sieci gospodarstw wpisujących się w ideę
rolnictwa społecznego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazało, iż istnieje realna możliwość połączenia działalności agroturystycznej z opiekuńczą przez
chętnych właścicieli gospodarstw agroturystycznych w ramach tzw. opieki dziennej, tymczasowej lub całodobowej. Ponadto tworzenie gospodarstw opiekuńczych
przez rolnika, jest szansą na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu. Ośrodki
doradztwa rolniczego podczas licznych przeprowadzonych szkoleń wskazały, że
w Polsce istotnymi warunkami sprzyjającymi zakładaniu takiej działalności jest
istniejąca i dobrze zorganizowana infrastruktura wiejska oraz innowacyjne podejście do usług społecznych, opiekuńczych – wpisanie się w aktualne trendy w zakresie deinstytucjonalizacji wsparcia. Ponadto zauważono, że nową koncepcją jest
zbudowanie „gospodarstw opiekuńczych” jako swoistej „marki”, która gwarantować ma najwyższą jakość świadczonych usług metodą tzw. małych kroków, czyli stopniowe zwiększanie katalogu grup docelowych oraz form organizacyjnych.
Środki finansowe na realizację projektu powstawania gospodarstw opiekuńczych,
pochodzić będą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 oraz 2018-2019, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER. Co ważne, gospodarstwa opiekuńcze mają spełniać kilka funkcji. Po pierwsze mają świadczyć usługę
w zakresie opieki bądź integracji społecznej. Po drugie są to obiekty, które powinny posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze przeznaczone/możliwe
do wykorzystania podczas pobytu w gospodarstwie. Według raportu Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy [Raport 2017, s. 8-13] wskazano,
iż „rekomenduje się by gospodarstwa przybierały formy organizacyjne charakterystyczne dla jednostek systemu pomocy społecznej. W tym sensie gospodarstwa
opiekuńcze będą pewnym specyficznym typem tych placówek, charakteryzujących się przede wszystkim faktem prowadzenia terapii w oparciu o infrastrukturę
gospodarstwa rolnego oraz prowadzoną przez nie działalność rolniczą. Powinny
być zatem prowadzone w formie działalności gospodarczej bądź w formie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna)”.
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4. Przykłady realizowanych projektów
Nasilający się proces demograficznego starzenia się polskiej ludności stawia przed
administracją państwową oraz samorządową nowe wyzwania, związane ze sformułowaniem celów takiej polityki, która będzie sprzyjała zaspokojeniu specyficznych potrzeb ludzi starszych [Raport 2012]5. Należy wskazać, iż środki finansowe
skierowane na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego można otrzymać m.in.
z PROW 2014-2020 w ramach działania – 19 LEADER, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Regionalne Programy Operacyjne, Banku Gospodarstwa Krajowego – preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wychodząc naprzeciw
zmianom zachodzącym w polskiej demografii w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaproponowało dwa kluczowe projekty, które realizowane
mają zostać na obszarach wiejskich tj. „Gospodarstwo opiekuńcze” i „Aktywny
i zdrowy senior – rolnik”. Projekt „Aktywny i zdrowy senior rolnik” realizowany
jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [Diagnoza 2017]. Jego idea
polega na wypracowaniu kompleksowego systemu rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi z obszarów wiejskich. Skierowany jest do osób starszych z obszarów
wiejskich, objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Projekt jest
częścią projektu strategicznego „Zdrowsze społeczeństwo”, ujętego w obszarze Kapitał ludzki i społeczny w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Drugi ważny projekt, który realizowany jest na obszarach wiejskich skoncentrowany jest na opiece nad osobami starszymi. W głównej mierze dotyczy on tworzenia gospodarstw opiekuńczych. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest realizowany przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego projekt pt.
„Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 (Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałanie 9.3.2: Rozwój usług
społecznych). Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego uruchomiono
piętnaście gospodarstw opiekuńczych (tj. na obszarze powiatu: brodnickiego,
mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego). Z usługi opiekuńczej
korzysta aktualnie 76 podopiecznych, w większości z obszarów wiejskich. Projekt
ma charakter pilotażowy [Bielińska 2014].
Innym ciekawym przykładem gospodarstwa opiekuńczego jest gospodarstwo
Państwa Wolińskich we wsi Koślinka pod nazwą Leśny Dom. Jest ono położone
5 Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. 2012. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Warszawa.
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w pobliżu najdłuższego w Polsce akweduktu wodnego w Fojutowie. Gospodarze oferują opiekę nad osobami starszymi. Opieka ta jest możliwa dzięki ukończeniu przez gospodynię specjalistycznego kursu opieki nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi. Taką samą usługę oferuje także gospodarstwo w Trzebcinie
Państwa Glazik oraz gospodarstwo Państwa Andrearczyk w Lińsku6. Osoby starsze korzystające z usług tych gospodarstw zapewnioną mają całodzienną opiekę.
Mogą uczestniczyć w drobnych pracach domowych czy specjalnie zorganizowanych zajęciach, np. wyszywanie i malowanie obrazów, dekorowanie upieczonych
ciast, przygotowywanie dekoracji świątecznych itd.

5. Podsumowanie
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących sytuacji demograficznej
wynika, iż społeczeństwo polskie starzeje się. Aby zrozumieć charakter tego procesu
oraz skutki wynikające z sygnalizowanych powyżej zmian demograficznych, powinniśmy dysponować odpowiednio szeroką, rzetelną i możliwie często aktualizowaną
wiedzą. Wychodząc naprzeciwko tym niekorzystnym zmianom demograficznym
zauważono, iż obszary wiejskie posiadają potencjał, aby zapewnić opiekę nad seniorami. W Polsce idea powstawania gospodarstw opiekuńczych jest od niedawna
wprowadzana na obszary wiejskie. Jest to koncepcja nowa, jednakże dość istotna dla
kawaterodawców jak i osób chcących skorzystać z usług opiekuńczych. W literaturze zagranicznej podkreśla się znaczenie tego produktu jako produktu o charakterze
innowacyjnym. Spotkać się można także z określeniem, iż gospodarstwa opiekuńcze w aspekcie świadczenia opieki są ciekawym i ważnym produktem, które gospodarstwa agroturystyczne mogą oferować. Należy jednak podkreślić, że opieka nad
dziećmi, osobami starszymi czy osobami niepełnosprawnymi wymaga pewnych predyspozycji, a także wiedzy specjalistycznej. Decydując się na takie działania należy
sprecyzować swoje możliwości. Starannie należy także dobierać osoby, którymi dane
gospodarstwo chce się zaopiekować, gdyż tylko wówczas przyniesie to dobry efekt.
Ważnym elementem jest to, iż tego typu miejsca generują dodatkowy dochód
dla gospodarstwa, a po drugie dają możliwości zatrudnienia osób znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarach wiejskich.
Być może dalsza inicjatywa do prowadzenia badań w zakresie funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Polsce, będzie doskonałym aspektem do zaprezentowania idei tych przedsięwzięć, przede wszystkim
jednak uwypukli ważny dla polskiego społeczeństwa problem, jakim jest opieka
nad starzejącymi się ludźmi, dziećmi czy osobami niepełnosprawnymi.
6 http://www.borytucholskie.pl/andrearczyk/stara/ [dostęp 19.01.2018].
http://borytour.pl/index.php?route=product/product&product_id=88 [dostęp 18.01.2018].
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UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH
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STRESZCZENIE

Z usług oferowanych w gospodarstwach opiekuńczych korzystają zarówno seniorzy,
osoby dorosłe jak i młodzież oraz dzieci. Głównym zadaniem tych gospodarstw są działania oparte na zapewnieniu kontaktu z naturą oraz przebywanie w środowisku naturalnym,
które wywiera dobry wpływ na samopoczucie człowieka. W Polsce koncepcja tworzenia
gospodarstw opiekuńczych jest od niedawna wprowadzana na obszarach wiejskich. Pionierem, który podjął tą tematykę jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Kujawsko-Pomorski ODR, który wprowadził projekt pt. „Zielona
opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” finansowany z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.
Celem artykułu jest zaprezentowanie idei zakładania gospodarstw opiekuńczych w Polsce.
Zaprezentowano przykłady gospodarstw agroturystycznych, które włączyły się we wspominany projekt. Na zakończenie rozważań wskazano programy, dzięki którym można
uzyskać dotację unijną na tego typu przedsięwzięcie.
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SUM M A RY

Senior citizens, adults, teenagers and also children benefit from the services offered
by social farming. Activities based on providing quality time in the fresh air and having
direct contact with nature which has a good effect on our wellbeing are the main aims
of social farming (also called care farming). The concept of social farming has been recently introduced in rural areas in Poland. A pioneer which took up the matter is Ośrodek
Doradztwa Rolniczego in Brwinów with a department in Cracow and Ośrodek Doradztwa Rolniczego in Kujawsko-Pomorskie Voivodship, which introduced the project called
„Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” financed by
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego for the years of
2014 to 2020. The aim of this article is to present ideas of care farms establishment in Poland. Examples of care farms which are included in the said project were also highlighted.
Finally, the programmes which help to obtain EU subsidies necessary for this type of venture were pointed out.
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1. Wstęp
Turystyka wiejska to całokształt gospodarki turystycznej na obszarach wiejskich.
Jej domeną jest przestrzeń zapewniająca bliskość natury i swobodę poruszania się
[Wiatrak 1996]. Obejmuje nocleg oraz aktywności w obiektach zlokalizowanych
na obszarach wiejskich – gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, zajazdach, czy też domkach letniskowych [Balińska 2014]. Podając za Drzewieckim
[1995, s. 22], „turystyka wiejska stanowi formę rekreacji odbywającą się na obszarach prawdziwej wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywności rekreacyjnych”.
Dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej rozpoczął się w Polsce na początku lat
90. XX wieku. Był on wynikiem nie tylko rosnącego popytu na tego typu usługi, ale również stymulacji ich podaży [Balińska 2014]. Turystyka wiejska została zainicjowana instytucjonalnie – najpierw przez ośrodki doradztwa rolniczego
(spośród nich należy wymienić ośrodek krakowski, gdyż jako jeden z pierwszych
podjął w 1992 r. długoletnią współpracę polsko-niemiecką w zakresie alternatywnych źródeł dochodu dla ludności wiejskiej), jednostki administracji państwowej,
a także gminy oraz izby rolnicze – i była kształtowana pod wpływem wzorców
z krajów Europy Zachodniej [Wojciechowska 2010].
1 Wkład pracy: Karol Król – 80%, Dariusz Zdonek – 20%.
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Rozwój turystyki wiejskiej jest związany ze wzrostem liczby gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów noclegowych na obszarach wiejskich, a także
z poprawą jakości świadczonych usług [Karbowiak 2014]. Wywołało to wzrost
konkurencji, przez co zarówno w miejscowościach o dużym potencjale turystycznym, jak i w regionach mniej atrakcyjnych turystycznie, szczególnego znaczenia
nabrały działania marketingowe, zwłaszcza te podejmowane w Internecie. Ich celem jest prezentacja oferty usługowej oraz zwiększenie zasięgu jej oddziaływania
[Ciepiela, Jankowski, Sosnowski 2009].
Powszechny dostęp do Internetu i technologii mobilnych wpłynął na wiele dziedzin życia, w tym na sposób nabywania usług turystycznych [Kęprowska
2014, Król 2017a]. Technologie informacyjne kształtują nowe zachowania nabywcze, determinują sposób, w jaki konsumenci zdobywają wiedzę i zawierają transakcje handlowe [Badzińska 2015]. Współczesny turysta poszukuje atrakcyjnych
ofert i opinii o usługach turystycznych na portalach informacyjnych i w serwisach branżowych, ale przede wszystkim w wyszukiwarkach internetowych. Obecność marki w Internecie stała się podstawą działań marketingowych, a marketing
w wyszukiwarkach stał się jedną z najpopularniejszych form reklamy internetowej [Kolenda 2015].
Przeważnie u podstaw działań marketingowych w Internecie leży indywidualna witryna internetowa i jej widoczność w wynikach wyszukiwania [Król i Wojewodzic 2006]. Wielu marketerów twierdzi, że sukces marketingu w wyszukiwarkach (ang. search engine marketing, SEM) wynika ze zjawiska „długiego ogona”,
które opisuje fenomen wzrostu ruchu (konwersji) na stronach internetowych, wynikający z opublikowania treści zredagowanych przy pomocy licznych, lecz mniej
popularnych słów kluczowych [Skiera, Eckert, Hinz 2010]. Pojawia się zatem pytanie czy koncepcja „długiego ogona” może znaleźć zastosowanie w optymalizacji
witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej, i w jakim zakresie może być
ona przeprowadzona samodzielnie przez właścicieli takich witryn?

2. Zasadność i cel badań
Prawie 70% konsumentów analizuje informacje o produktach dostępne w Internecie przed ich zakupem w sklepie tradycyjnym [Nowicki 2015]. Według badania panelowego IAB Polska [2015] blisko 88% respondentów poprzedziło zakup
wycieczki lub wyjazdu wakacyjnego analizą opinii i wskazówek zamieszczonych
w Internecie, przy czym odnalezione informacje wpłynęły „w sposób znaczący”
na decyzję zakupową blisko 53% ankietowanych. Może to mieć niebagatelne znaczenie dla obiektów turystyki wiejskiej. Oferta tych, które nie posiadają strony
internetowej ma mniejszy zasięg oddziaływania. Z kolei właściciele obiektów, któ-
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rzy posiadają witrynę internetową powinni zadbać o jakość jej wykonania oraz
przydatność opublikowanych treści (aktualność i kompletność, a także formę prezentacji). Może to bowiem zachęcić (przekonać) odbiorcę do skorzystania z usługi. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nawet najlepiej przygotowana
witryna nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie mało widoczna lub niewidoczna
w wynikach wyszukiwania.
W internetowym ekosystemie, głównym źródłem informacji na temat produktów z segmentu turystyki i sportu są dla Polaków wyszukiwarki internetowe.
Dalsze miejsca zajmują indywidualne witryny internetowe oraz portale i serwisy
branżowe [IAB Polska 2015]. Wyszukiwarki generują około 93% globalnego ruchu na stronach internetowych, a strony uplasowane na pierwszej karcie wyników
wyszukiwania (ang. search engine results page, SERP) postrzegane są jako wiarygodne i lepszej jakości [Dwornik 2017]. Obecność w wynikach wyszukiwania
może zatem przesądzić o sukcesie witryny, co jest tożsame z sukcesem podmiotu,
który firmuje [Król 2017b].
O miejscu witryny w wynikach wyszukiwania decyduje wiele czynników. Jednym z nich są przydatne i unikalne treści [Holliman i Rowley 2014]. Mogą być
one wykorzystane do zwiększenia widoczności oferty w wynikach wyszukiwania,
zgodnie z koncepcją „długiego ogona wyszukiwania”. Głównymi elementami tej
koncepcji są: (1) przydatne i unikalne treści, (2) teksty tworzone z zastosowaniem
zróżnicowanych fraz kluczowych, złożonych z wielu wyrazów lub mniej popularnych sformułowań (rzadkich, niszowych), (3) treści generowane przez użytkowników. Celem pracy było wykazanie możliwości zastosowania strategii długiego
ogona w zwiększaniu zasięgu oddziaływania witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej.

3. Koncepcja długiego ogona wyszukiwania
Autorem koncepcji długiego ogona w zarządzaniu sprzedażą (ang. The Long Tail)
jest Chris Anderson [2006], który zauważył, że handlem internetowym powodują
inne prawa niż tradycyjnym. Anderson sformułował tezę, że sprzedaż produktów
rzadziej poszukiwanych, jednak udostępnianych w szerokim asortymencie, jest
w stanie wygenerować większe obroty od tych osiąganych w wyniku sprzedaży
najpopularniejszych, masowo zamawianych towarów [Białek 2011]. Koncepcja
ta zakłada, że w handlu internetowym nie znajduje zastosowania zasada Pareto
(zasada 80/20) bowiem dochody z produktów niszowych mogą przewyższyć te
uzyskiwane z towarów masowych [Matuszewska 2009].
Koncepcja długiego ogona opisuje statystyczną prawidłowość polegającą na
tym, że w danej kategorii rynku sumaryczna wartość rynków niszowych jest
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większa od dominującego rynku masowego. Innymi słowy, posiadanie bardzo
szerokiego asortymentu może zaowocować wygenerowaniem na pojedynczych,
rzadko poszukiwanych pozycjach, sumarycznie większych obrotów niż te, osiągane na najpopularniejszych, masowo sprzedawanych towarach czy usługach
[Unold 2012].
Specjaliści od marketingu internetowego szybko zauważyli, że zjawisko długiego ogona ma zastosowanie w pozycjonowaniu witryn internetowych i ich optymalizacji dla wyszukiwarek. U podstaw strategii długiego ogona wyszukiwania
(„długiego ogona Internetu” [Brynjolfsson, Hu, Simester 2011]), leży założenie, że
szeroki i zróżnicowany zestaw fraz kluczowych – niszowych, mniej konkurencyjnych, z których każda indywidualnie pozyskuje mało wejść na stronę, sumarycznie generuje większość ruchu organicznego. Nietypowe, mało popularne słowa
kluczowe oraz szczegółowe, doprecyzowane i wielowyrazowe zwroty (zapytania),
których jest jednak bardzo wiele, zwiększają zasięg oddziaływania witryny.
Koncepcja długiego ogona wyszukiwania powstała w wyniku obserwacji zachowań użytkowników Internetu, którzy coraz częściej do wyszukania konkretnych informacji wykorzystują zapytania złożone, kombinacje kilku wyrazów,
o zróżnicowanym zestawieniu i formie gramatycznej. Pewne grupy klientów
coraz większą wagę przywiązują do weryfikacji cech produktu, który zamierzają
kupić, np. ceny, opinii innych użytkowników, czy też parametrów technicznych
[Klimiuk 2015]. Wszystko to stanowi wyzwanie dla sprzedawców i jednocześnie
stwarza nowe możliwości, zwłaszcza w obszarze kreowania treści generujących
zasięg. Przekłada się to na niezliczoną liczbę różnorakich zapytań kierowanych do
wyszukiwarki przez użytkowników. Wyrażenia te mają indywidualny, spersonalizowany charakter i są mniej popularne (powszechne), lecz ich potencjał generowania ruchu jest duży [Matuszewska 2009]. Zwykle dostarczają one konkretnych,
zawężonych wyników i są wykorzystywane przez zdecydowanych użytkowników
(rysunek 1). Koncepcja długiego ogona wychodzi z założenia, że użytkownicy
posługujący się zapytaniami rzadkimi, nietypowymi lub długimi mają ściśle sprecyzowany cel poszukiwań i są bardziej zdecydowani, zatem wyższe jest prawdopodobieństwo, że dokonają konwersji – „stosując Long Tail docieramy do zdecydowanych odbiorców, którzy wiedzą, co chcą nabyć” [Matuszewska 2009, s. 15].
Długi ogon lepiej sprzedaje – „frazy z długiego ogona cechują się mniejszą liczbą
wyszukiwań, ale wysokim poziomem konwersji” [Dobkowicz 2014, s. 35].
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Rysunek 1
Koncepcja długiego ogona wyszukiwania

Koszty, czas, umiejętności, ryzyko
Konkurencja w pozycjonowaniu

zapytania 1 wyrazowe
zapytania 2-3 wyrazowe
zapytania dłuższe

Prawdopodobieństwo konwersji, zdecydowanie konsumenta
Liczba wyszukiwań

Źródło:
Opracowanie
Źródło:
Opracowanie
własne. własne.

Koncepcja długiego ogona wyszukiwania zakłada odejście od optymalizacji i pozycjonowania witryny na ogólne, pojedyncze (główne) słowa kluczowe (ang. head
keyword), takie jak „turystyka”, „wypoczynek”, „agroturystyka”, „noclegi”, „kwatery” (rysunek 2). O pierwsze miejsca wyników wyszukiwania na generyczne słowa
kluczowe rywalizuje duża liczba podmiotów, które dysponują znacznymi środkami
finansowymi i dużym zapleczem marketingowym. Przy takiej konkurencji próba
zbudowania zasięgu (widoczności) witryny podmiotu lokalnego np. obiektu turystyki wiejskiej w oparciu o ogólne słowa kluczowe jest kosztowna i mało efektywna.
Większe możliwości daje optymalizacja witryny (treści) z zastosowaniem słów kluczowych z długiego ogona (ang. long tail keyword), co jest także związane z regionalizacją słów kluczowych [Kłosowski 2009, Zalewska 2017].
Rysunek 2. Zapytania w długim ogonie wyszukiwania

Rysunek 2

Zapytania w długim ogonie wyszukiwania

agroturystyka
agroturystyka na Mazurach
agroturystyka na Mazurach z wędkowaniem
agroturystyka na Mazurach z wędkowaniem i wyżywieniem

Długi ogon wyszukiwania
Źródło: Opracowanie
własne. własne.
Źródło: Opracowanie
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Optymalizacja witryn internetowych według koncepcji long tail znajduje zastosowanie najczęściej w pozycjonowaniu sklepów internetowych i dużych witryn, bowiem jej efektywność uzależniona jest od ilości unikalnych i zróżnicowanych treści. Wymaga to koncentracji na działaniach „content marketingowych”
[Brzeziński i Ciechanek 2016]. Duża liczba treści przekłada się na większy ruch
z wyszukiwarki pochodzący z zapytań wielowyrazowych [Woźniak 2013].

4. Materiały i metody
Badaniom poddano wyniki wyszukiwania pozyskane w dniach 23-27 kwietnia
2018 r. przy pomocy wyszukiwarki Google. Jej wybór był celowy. Google jest
obecnie jedną z najefektywniejszych wyszukiwarek i jest w Polsce liderem rynku.
W marcu 2018 roku korzystało z niej ponad 93% użytkowników polskiego Internetu [Gemius/PBI 2018].
Badania przeprowadzono w trzech etapach – etap I – pozyskanie danych,
etap II – analiza jakościowa SEO, etap III – analiza ofert. Badaniu poddano pierwszą stronę wyników wyszukiwania (SERP), bowiem 79% użytkowników wyszukiwarek przegląda wyłącznie witryny zamieszczone w czołówce rankingu wyszukiwania [Beitzel i in., 2007].
W pierwszym etapie badań pozyskano dane z wyszukiwarki internetowej. Przeanalizowano widoczność indywidualnych witryn obiektów turystyki wiejskiej w wynikach wyszukiwania w zależności od długości zapytania oraz odnotowano konkurencyjność fraz kluczowych. Badania przeprowadzono w warunkach „zwykłego
użytkowania”, z wykorzystaniem komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym
Windows 7 oraz przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Pomiędzy wyszukiwaniami nie ingerowano w historię przeglądania. Badania nie miały charakteru laboratoryjnego, jedynie stanowiły symulację postępowania przeciętnego użytkownika,
który poszukuje ofert turystyki wiejskiej w Internecie. Zapytania kierowane do wyszukiwarki podzielono na cztery grupy: grupa 1 – zapytania jednowyrazowe (w tym
generyczne), grupa 2 – zapytania dwuwyrazowe, grupa 3 – zapytania trzywyrazowe
i grupa 4 – zapytania czterowyrazowe (z długiego ogona). Części mowy takie jak np.
przyimki lub spójniki nie były wliczane, jako ewidencjonowany fragment zapytania. Tak pozyskane wyniki poddano analizie inspekcyjnej relewantności [Pietruszka i Niedźwiedziński 2016]. Za relewantny przyjęto wynik wyszukiwania w postaci
indywidualnej witryny internetowej obiektu turystyki wiejskiej np. gospodarstwa
agroturystycznego. Jednocześnie odnotowywano miejsce witryny w rankingu (od
pierwszego do dziesiątego). Tak przeprowadzone badania dały odpowiedź jak wiele
było witryn obiektów turystyki wiejskiej na pierwszej karcie wyników wyszukiwania,
i które miejsce zajmowały w rankingu – w zależności od długości (rodzaju) zapytania, i w dniu pomiaru.
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W drugim etapie badań przeprowadzono audyt SEO oraz audyt treści witryn
internetowych, które odnotowano w wynikach wyszukiwania. Wynik audytu SEO
przyjęto jako formę oceny „ogólnej jakości” witryny internetowej. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych automatyzujących testy (tabela 1).
Pozyskane miary SEO wyrażone były w różnych jednostkach oraz odpowiadały im zróżnicowane zakresy liczbowe. Do ich transformacji wybrano unitaryzację
zerowaną. Normalizacja jest działaniem mającym na celu przysposobienie zmiennych diagnostycznych do roli kryteriów cząstkowych w procesie oceny zjawiska
złożonego. Unitaryzacja zerowana pozwala ujednolicić zakresy liczbowe zmiennych oraz przekształcić ich wartości bezwzględne na wartości względne [Kukuła
i Bogocz 2014]. Pozwoliło to opisać każdą witrynę syntetyczną notą punktową
SEO Score.
W trzecim etapie badań przeanalizowano ofertę obiektów turystyki wiejskiej
celem określenia skali ich działalności. Za główne kryterium przyjęto liczbę udostępnianych miejsc noclegowych.
Tabela 1
Narzędzia wykorzystane w ocenie jakości (SEO) witryn internetowych
Aplikacja testująca
(adres internetowy)

Przedmiot pomiaru i nazwa wskaźnika jakości

Skala pomiaru

Website Grader
(website.grader.com)

Ocena atrybutów SEO: Website Grader Score (WGS)

Audyt SEO
(pozycjonowanie.pl)

Ocena atrybutów SEO: SEO Score

Sunspot SEO Audyt
(sunspot.pl)

Ocena atrybutów SEO: Ogólna ocena SEO

0-170

Siteliner
(siteliner.com)

Ocena atrybutów treści: Text to HTML Ratio (THR)

0-100

0-100
0-5

Źródło: Opracowanie własne.

W końcowym etapie badań zweryfikowano siłę zależności występujących pomiędzy miejscem witryny w wynikach wyszukiwania, jakością witryny internetowej SEO (ilością treści), a także wielkością (rodzajem) obiektu turystyki wiejskiej.
Wykorzystano do tego współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona. Jednocześnie
postawiono hipotezę badawczą: gospodarstwa agroturystyczne, które prowadzą
działalność na większą skalę (skomercjalizowaną) mają witryny internetowe lepszej jakości (większą wartość wskaźnika SEO Score oraz wskaźnika THR) i są
plasowane na wyższym miejscu w wynikach wyszukiwania.
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5. Wyniki badań
Podstawą badań było tzw. pojedyncze wyszukiwanie, które przeprowadzono
40 razy (dla 40 unikalnych fraz kluczowych o różnej długości). Za słowa kluczowe
z grupy 1 (zapytania jednowyrazowe) przyjęto: agroturystyka, agrowczasy, agrowakacje, agrokwatery, agrowypoczynek, agrourlop, agronoclegi, agrobaza, agrogospodarstwo, kwatery. Przykładowe zapytanie z grupy 4 (zapytania z długiego
ogona) przyjmowało formę np.: „agrowypoczynek nad morzem z dziećmi”. Listę
fraz kluczowych oraz arkusz zebranych danych udostępniono w otwartym repozytorium CEON RepOD pod adresem: http://dx.doi.org/10.18150/repod.6734150
[Król 2018a].
Ujednolicony opis pojedynczego wyszukiwania, które przeprowadzono 40 razy,
prezentuje się następująco: w dniu badań, po wpisaniu w oknie przeglądarki internetowej Google słowa kluczowego „agroturystyka” zwróconych zostało około
2,32 mln wyników wyszukiwania, z czego na pierwszej karcie SERP relewantnych
były dwa – podbaranami.com.pl (8 miejsce SERP) oraz agroturystyka.malopolska.
pl (9 miejsce SERP). Po wpisaniu słów kluczowych „agroturystyka mazury” zwróconych zostało około 1,01 mln wyników wyszukiwania, z czego na pierwszej karcie
SERP relewantnych były 3 – zielonygaj.com.pl (4 miejsce), nawygonie.pl (8 miejsce)
oraz starejablonki.pl (10 miejsce); z frazą kluczową „agroturystyka mazury z wędkowaniem” związanych było około 161 tys. wyników wyszukiwania, z czego na
pierwszej karcie SERP relewantnych było sześć – zielonygaj.com.pl/wedkowanie/
(2 miejsce), wedkowanie.agrowakacje.pl (4 miejsce), polskawies.mazury.pl (5 miejsce), siedlisko-pasieka.pl (6 miejsce), osrodekdanusia.pl (7 miejsce) oraz kozak.tp1.
pl (10 miejsce). Po wpisaniu słów kluczowych „agroturystyka mazury z wędkowaniem i dzieckiem” zwróconych zostało około 6,6 tys. wyników, z czego na pierwszej
karcie SERP relewantnych były trzy – zielonygaj.com.pl (5 miejsce), nad-jeziorem-rozane.com (6 miejsce) oraz nawygonie.pl (9 miejsce).
Analiza wyników wyszukiwania pokazała, że indywidualne witryny obiektów
turystyki wiejskiej są w nich plasowane niezależnie od długości zapytania, choć
jest ich mniej w przypadku zapytań dłuższych (tabela 2).
W zbiorze 400 przeanalizowanych witryn (zaprezentowanych na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google) odnotowano 110 wyników relewantnych (indywidualnych witryn obiektów turystyki wiejskiej), z czego 1 witryna była niedostępna. W zbiorze 109 aktywnych witryn unikalnych było 83. Oznacza to, że 26 witryn pojawiło się w wynikach wyszukiwania więcej niż raz, lub na więcej niż jedno
zapytanie. W przypadku każdej z użytych fraz kluczowych, w wynikach wyszukiwania pojawiała się witryna „dzieciochatki.pl” (serwis grupujący oferty noclegów),
co może wynikać z prac prowadzonych w otoczeniu witryny (pozycjonowania).
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Tabela 2
Statystyki wyników wyszukiwania według długości zapytania
Długość zapytania do wyszukiwarki

Liczba wyników relewantnych

Liczba wyników w ogóle*

grupa1 (zapytania jednowyrazowe)

30

4 994 580

grupa 2 (zapytania dwuwyrazowe)

33

10 045 450

grupa 3 (zapytania trzywyrazowe)

32

6 796 600

grupa 4 (zapytania czterowyrazowe)

15

6 162 960

Suma

110

27 999 590

*po zaokrągleniu przez Google oraz w dniu zapytania i w przyjętej lokalizacji

Źródło: Opracowanie własne.

W zbiorze witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej odnotowano jedynie 6 obiektów, które udostępniały kilka miejsc noclegowych. W 40 przypadkach obiekty te oferowały kilkanaście miejsc noclegowych, a w 60 przypadkach
– kilkadziesiąt. Szczegółowo liczba miejsc noclegowych udostępnianych przez
obiekty turystyki wiejskiej przedstawiała się następująco: brak noclegów (3 obiekty), kilka miejsc noclegowych (6 obiektów); od 10 do 18 miejsc noclegowych (40
obiektów); od 20 do 39 miejsc noclegowych (45 obiektów), powyżej 40 miejsc
noclegowych (15 obiektów).
W zbiorze witryn obiektów turystyki wiejskiej odnotowano 55 witryn dostosowanych do urządzeń przenośnych (responsywnych). Badania pokazały, że istnieje duża zależność pomiędzy wynikiem audytu SEO, a responsywnością witryn
(n=109, r=0,6, α=0,05). Jednocześnie występowała zależność istotna, lecz niska
(n=109, r=0,21, α=0,05), pomiędzy wartością syntetycznego wskaźnika SEO,
a liczbą miejsc noclegowych udostępnianych przez obiekt noclegowy. Nie odnotowano zależności liniowej pomiędzy wartością wskaźnika THR (stosunek pomiędzy ilością treści a ilością kodu), a wynikami audytu SEO i skalą prowadzonej
działalności. Nie świadczy to jednak o braku wpływu treści na miejsce witryny
w wynikach wyszukiwania. Nie odnotowano także zależności liniowej pomiędzy
długością zapytania a miejscem witryny na pierwszej karcie SERP. Trudno zatem
o jednoznaczne stwierdzenie, że komercyjny charakter działalności (duża skala
i zakres) przekładają się na ogólnie pojętą jakość witryny (wyrażoną w przyjętym
modelu badań wskaźnikiem SEO Score).
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6. Obserwacje i wnioski
Wyniki wyszukiwania charakteryzuje duża zmienność. Ranking Google kształtowany jest w zależności od miejsca (lokalizacji) i czasu, ale przede wszystkim
formy zapytania – zmiana pojedynczego znaku we frazie kluczowej wpływa na
listę zwróconych wyników. Jednocześnie badania wykazały, że wszystkie części
składowe zapytania, w tym np. spójniki łączne jednoliterowe, powinny być liczone jako niezależny człon zapytania.
Podmioty prowadzące szeroko zakrojoną działalność turystyczną na obszarach wiejskich często przedstawiają ją jako agroturystykę, lecz przy tej skali i formie działalności wpisują się w „neoagroturystykę” lub „para agroturystykę”. Są to
usługi świadczone przez ośrodki agroturystyczne, w nowoczesnych, często rozbudowanych obiektach, posiadających od kilkunastu do kilkudziesięciu miejsc noclegowych. Jest to forma turystyki skomercjalizowanej. Wiele z tych obiektów posiada zwierzęta gospodarskie i prowadzi działalność rolniczą (często sadowniczą),
ale nie jest to eksponowane. W obiektach tych działalność rolnicza stanowi jedynie tło dla turystyki, a zwierzęta gospodarskie są tu często utrzymywane w formie
„mini zoo”. Obiekty te preferują duże, zorganizowane grupy i organizację imprez
okolicznościowych. Często dysponują nawet kilkoma dużymi salami, w których
można pomieścić kilkadziesiąt osób. Takie miejsca często posiadają recepcję, restaurację i prowadzą biura obsługi, a nawet sprzedają bony podarunkowe, karty
rabatowe czy też vouchery na swoje usługi. W ofercie często posiadają atrakcje
nietypowe dla klasycznie rozumianej agroturystyki np. paintball, quady, saunę,
jacuzzi, usługi SPA lub kosmetyczne.
W przyjętym modelu badań wykazano jedynie statystyczną zależność liniową
pomiędzy responsywnością witryny, a jej oceną w audycie SEO. Witryny responsywne (dostosowane do urządzeń przenośnych) osiągają statystycznie większe
noty końcowe w zautomatyzowanych testach SEO. Zatem atrybut ten (responsywność) może mieć duże znaczenie w ocenie stopnia optymalizacji witryn
dla wyszukiwarek. Jest to jednak wniosek poboczny, dotyczący tematyki związanej pośrednio z badanym zjawiskiem – zasadności zastosowania długich fraz
w publikowanych tekstach celem zwiększenia dostępności witryny w wynikach
wyszukiwania. Zebrane dane i zastosowane metody nie pozwoliły jednoznacznie
wykazać, że strategia długiego ogona zwiększa widoczność witryny w wynikach
wyszukiwania. Nie pozwoliły też estymować skali ruchu pozyskanego z długiego ogona, choć nie bez uzasadnienia pozostaje pytanie czy taka estymacja jest
w ogóle możliwa. Ranking Google jest ustanawiany w oparciu o ponad dwieście
unikalnych czynników rankingowych [Dean 2016] – w tym wybrane atrybuty witryny – wewnętrzne (z rodzaju on-site SEO) i zewnętrzne (z rodzaju off-site SEO).
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Jednocześnie nie są ujawniane szczegóły związane z budowaniem rankingu – to
w jaki sposób jest on tworzony jest tajemnicą Google. Ponadto algorytmy tworzące ranking zmieniają się często. Wszystko to potwierdza zasadność prowadzenia
badań w tym zakresie, jednocześnie jednak sprawia, że pewne prawidłowości są
trudne do uchwycenia i widoczne jedynie w analizie rozbudowanych modeli, dla
dużych prób badawczych, lub dla pogłębionych analiz typu studium przypadku
(wymagających dostępu do indywidualnych statystyk użytkowania witryny). Ponadto badania utrudnia regionalizacja wyników wyszukiwania.
Badania pokazały, że na rzadsze (niszowe) słowa kluczowe jest mniejsza konkurencja w wynikach wyszukiwania. Po wpisaniu słowa kluczowego np. „agrokwatery”, na pierwszej karcie SERP odnotowano aż 7 stron internetowych obiektów turystyki wiejskiej.
Obiekty, które udostępniają rowery i sprzęt wodny mogą to wykorzystać jako
motyw przewodni, którym można się posłużyć w marketingu treści. Potwierdza
to zasadność zastosowania strategii długiego ogona i szerokiego wachlarza fraz
kluczowych w optymalizacji treści publikowanych na stronie internetowej. Można do tego wykorzystać charakter obiektu, w tym specyfikę oferowanych usług
i atrybuty okolicy.
Dużo mniej wyników relewantnych odnotowano przy zapytaniach dłuższych,
które zawierały rzadziej stosowane wyrazy lub zwroty. Mimo tego wskazane jest
ich użycie. Optymalizacja treści opublikowanych na stronie obiektu turystyki
wiejskiej powinna być zatem przeprowadzona w oparciu o koncepcję długiego
ogona z jednoczesnym wykorzystaniem popularnych zwrotów.

7. Dyskusja
Ponad 70% przeanalizowanych witryn (z pierwszej karty Google SERP) stanowiły
różnorakie portale grupujące oferty noclegów. Wynika to w dużej mierze z ilości
i zróżnicowania treści, które prezentują, a także z nakładów, które ponoszą na wypracowanie i utrzymanie wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania. Podobne
wyniki uzyskał Król [2017c], który wykazał, że witryny internetowe małych gospodarstw agroturystycznych z krajów Grupy Wyszehradzkiej przegrywają wyścig w sieci z portalami, które grupują oferty noclegów. Z drugiej strony właściciele gospodarstw agroturystycznych mogą wykorzystać wysokie miejsca portali
branżowych w wynikach wyszukiwania i zamieszczać tam swoje ogłoszenia, co
wzmocni widoczność oferty w Internecie.
Frontczak [2007] wykazał, że pierwsze 10 najpopularniejszych fraz kluczowych wygenerowało około 15% ruchu na stronie internetowej, którą badał, przy
czym pozostałe wizyty (dokładnie 84,89%) pochodziły z fraz mniej popularnych
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(z długiego ogona). Wykazał to również Strzelecki [2007], który zaobserwował, że
większość odwiedzin (około 86%) na stronach internetowych, które badał pochodziło z zapytań stanowiących kombinacje dwu-, trzy- i czterowyrazowe. Z kolei
Białek [2011] wykazała, że większość odwiedzin na witrynach, które badała pochodziło z zapytań jedno- i dwuwyrazowych, podczas gdy zapytania z długiego
ogona wygenerowały niewielki ruch.
Badania przeprowadzone w trakcie trzech kampanii marketingowych w wyszukiwarkach pokazały, że 20% najważniejszych słów kluczowych wygenerowało
około 98,2% wszystkich wyszukiwań i około 97,2% wszystkich kliknięć. Zastosowanie 100 najpopularniejszych słów kluczowych w każdej kampanii przyciągnęło około 88,6% wszystkich wyszukiwań i 81,4% wszystkich kliknięć. Wyniki
te wskazują, że sukces marketingu w wyszukiwarkach zależy od stosunkowo niewielu słów kluczowych, które zmieniają się z czasem [Skiera, Eckert, Hinz 2010].
Z kolei eksperyment, który przeprowadzili Pan i Li [2011] pokazał, że zagregowana liczba wejść na stronę pochodzących z niszowych wyrażeń może być większa
od tej pochodzącej z fraz głównych. W związku z tym organizacje marketingu
docelowego powinny wykorzystywać zarówno słowa kluczowe z długiego ogona,
jak i zwroty powszechnie używane. W innym eksperymencie wykazano, że wykorzystanie przez konsumentów internetowych narzędzi wyszukiwania, takich jak
wyszukiwarki i silniki rekomendacji, wiązało się ze zwiększeniem udziału produktów niszowych w sprzedaży detalicznej [Brynjolfsson, Hu, Simester 2011].
Wyniki badań przeprowadzonych w świecie pokazały, że zasadna jest optymalizacja treści z zastosowaniem zarówno słów kluczowych z krótkiego, jak i długiego ogona. Zwiększa to zasięg oddziaływania witryny i wywołuje efekt synergii,
zwiększający skuteczność oddziaływania marketingowego [Król 2018b].

8. Implikacje praktyczne
Zastosowanie strategii długiego ogona polega na regularnym publikowaniu unikalnych treści, co dla właścicieli wielu niedużych obiektów turystyki wiejskiej,
w tym gospodarstw agroturystycznych może być przeszkodą w jej wykorzystaniu. Duża liczba witryn internetowych takich obiektów to cyfrowe wizytówki, lub
wręcz internetowe karty (plansze) informacyjne. Prezentują one niewiele treści,
a przekaz ograniczony jest do skrótowego opisu, często prezentowanego w formie
listy punktowanej, najistotniejszych zdaniem gospodarzy, atrybutów oferty. Badania pokazały, że opis ten często nie przekraczał 200 wyrazów [Król 2018c].
Treści opublikowane na stronie internetowej powinny być zróżnicowane i aktualizowane. Hasłowy opis oferty połączony z cennikiem, skrótowym opisem
okolicznych atrakcji, kilkoma fotografiami i danymi kontaktowymi jest obec-
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nie niewystarczający. Nie wykorzystuje potencjału marketingowego treści – nie
umożliwia wykorzystania licznych i zróżnicowanych zwrotów charakterystycznych dla turystyki wiejskiej.
Strony internetowe, które funkcjonują jako proste wizytówki można uzupełnić
publikacją tekstów, fotografii oraz materiałów wideo na np. blogu tematycznym.
Treści tam publikowane powinny być unikalne i zróżnicowane. Wymaga to jednak
inspiracji, czasu i nakładów pracy. Teksty powinny być redagowane z wykorzystaniem słów kluczowych ogólnych oraz zwrotów z długiego ogona wyszukiwania,
a także powinny być odpowiednio długie, unikalne i przydatne. Rozbudowane
teksty to nie tylko nośnik fraz kluczowych, ale także sposób na zdobywanie naturalnych linków (rekomendacji od podmiotów trzecich). Ponadto wysoka jakość
treści może stanowić argument dla niezdecydowanych klientów [Chabior 2017].

9. Podsumowanie
W wynikach wyszukiwania prezentowane były witryny obiektów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług turystycznych na obszarach wiejskich. Świadczy o tym
liczba miejsc noclegowych udostępnianych przez te obiekty, a także przeważnie
rozbudowana oferta usług dodatkowych.
W wynikach wyszukiwania, bez względu na długość zapytania i użyte słowa
kluczowe (związane z wypoczynkiem na obszarach wiejskich), dominują wyspecjalizowane serwisy internetowe grupujące oferty noclegów. Jednak nie stanowią
one konkurencji absolutnej. Badania wykazały, że zoptymalizowana witryna indywidualna (zarówno w płaszczyźnie techniki wykonania, jak i prezentowanych
treści) może skutecznie rywalizować o czołowe miejsce w wynikach wyszukiwania na wiele fraz kluczowych, również z krótkiego ogona.
Właściciele obiektów turystyki wiejskiej powinni redagować teksty z wykorzystaniem zarówno zwrotów ogólnych, jak i dłuższych, rzadziej używanych, branżowych, przy czym należy pamiętać, aby nie obniżyło to przystępności percepcyjnej
tekstu. Strategia długiego ogona wyszukiwania może zwiększyć widoczność witryny internetowej (oferty) w Internecie. Jej efektywność zależy jednak od jakości
i ilości treści, które powinny być publikowane regularnie. Może to ograniczać jej
zastosowanie na prostych stronach internetowych, którymi często posługują się
obiekty turystyki wiejskiej.
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STRATEGIA DŁUGIEGO OGONA W INTERNETOWEJ PROMOCJI OBIEKTÓW
TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, długi ogon wyszukiwania, wyszukiwanie,
widoczność, optymalizacja
STRESZCZENIE

Koncepcja długiego ogona wyszukiwania zakłada, że nietypowe, mało popularne
słowa kluczowe oraz szczegółowe i wielowyrazowe zapytania, których jest bardzo wiele,
generują większość ruchu na stronie internetowej. Celem pracy było wykazanie możliwości zastosowania strategii długiego ogona w zwiększaniu zasięgu oddziaływania witryn
internetowych obiektów turystyki wiejskiej. Analizie poddano widoczność witryn internetowych w wynikach wyszukiwania. Następnie przeprowadzono audyt stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek oraz audyt treści wyszukanych witryn, a także zweryfikowano
siłę zależności występujących pomiędzy miejscem witryny w wynikach wyszukiwania,
a jakością witryny oraz wielkością (rodzajem) obiektu turystyki wiejskiej. Wykazano, że
w tekstach publikowanych na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej należy
wykorzystywać zarówno zwroty ogólne, jak i złożone.

KAROL KRÓL, DARIUSZ ZDONEK
LONG TAIL STRATEGY IN THE ONLINE PROMOTION OF RURAL TOURISM
FACILITIES

Keywords: rural tourism, long tail, searching, visibility, optimization
SUM M A RY

The concept of a long search tail assumes that unusual, less popular key phrases and
detailed and multi-word phrases, of which there are many, generate the majority of traffic
on the website. The purpose of the work was to demonstrate the legitimacy of using a long
tail strategy in increasing the range of impact of websites of rural tourism facilities. The
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visibility of individual websites of rural tourism facilities in the search results was analyzed. Then, an SEO audit, and an audit of the content of the searched websites was carried
out, as well as the dependence between the site’s place in the search results and the quality
of the website and the size (type) of the rural tourism facility were verified. The research
has shown that both general and complex phrases should be used in the texts published
on websites of rural tourism facilities.
e-mail: k.krol@onet.com.pl
e-mail: dariusz.zdonek@polsl.pl
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1. Wstęp
Polska należy do znaczących producentów żywca wieprzowego w Unii Europejskiej (UE). W 2016 roku produkcja wieprzowiny w przeliczeniu na wagę mięsa
(tzw. wagę bitą ciepłą) wynosiła 1992 tys. ton i w produkcji krajów UE-28 stanowiła 8,4%, a krajów UE-N13 – 55,1% [European Commission 2018]. Według danych GUS [GUS 2004], po wstąpieniu Polski do UE produkcja żywca wieprzowego
zmniejszyła się o 14,9%, w 2003 roku wynosiła 2833 tys. ton wagi żywej, podczas
gdy w 2016 roku tylko 2410 tys. ton. Zmalał również udział żywca wieprzowego
w strukturze towarowej produkcji rolniczej, w 2000 roku wynosił 23,5%, podczas
gdy 2005 roku – 19,4%, w 2010 roku – 13,8%, a w 2015 roku – 13,3%. Natomiast
w towarowej produkcji zwierzęcej, kolejno w tych samych latach żywiec wieprzowy stanowił: 37,6; 31,7; 24,6 i 22,8% [GUS 2012, GUS 2016].
Przynajmniej częściowo sytuację tę tłumaczy zmiana warunków gospodarowania
producentów trzody chlewnej, jaka nastąpiła po integracji Polski z Unią Europejską. Wprowadzono płatności bezpośrednie do powierzchni gruntów rolnych i regulacje na rynku zbóż i pasz oraz zmieniono formy interwencji na rynku trzody
chlewnej. Polscy producenci wieprzowiny zostali także zobowiązani do przyjęcia
unijnych norm higieniczno-sanitarnych oraz dostosowania się do wymogów związanych z ochroną środowiska. Sprostanie tym standardom wymagało dodatkowych
inwestycji w gospodarstwach, co nie zawsze było możliwe. Znaczenie miało także
otwarcie wspólnego rynku europejskiego. Dostęp do niego uzależniony jest jednak
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od zdolności konkurowania producentów pod względem cen, jakości i sprawności
działania oraz od przestrzegania unijnych standardów. Skutkiem tych zmian było
dość gwałtowne zwiększenie udziału Polski w unijnym obrocie mięsem wieprzowym, a na rynku krajowym znaczne zmiany cen trzody [Kisiel i Zielińska 2007, Szymańska 2007].
W Polsce ceny trzody chlewnej obok naturalnej zależności od krajowej podaży
i popytu, zależą od cen w UE i kursu złotego względem euro. Skutkiem jest między
innymi redukcja pogłowia trzody. Na spadek pogłowia wpływ mają dwa czynniki,
tzn. tanienie trzody względem zbóż i pasz oraz drożenie prosiąt względem trzody.
Czynniki te wyrażają wzrost najważniejszych składników kosztów produkcji wieprzowiny, tzn. kosztu pasz i prosiąt. W pierwszym przypadku taka sytuacja występuje
w całej UE, gdyż ceny trzody i zbóż są cenami rynkowymi, a niewielkie odchylenia
wynikają ze zmian regionalnych lub z wahań kursu. Mimo to produkcja na większą skalę ma szansę być opłacalna, podczas gdy przy średniej i małej skali może
przynosić straty. Natomiast w przypadku drugim w grę wchodzi import prosiąt
i warchlaków. Prosięta polskie są konkurencyjne cenowo względem prosiąt duńskich
czy niemieckich, ale są gorszej jakości. Importowane prosięta mają korzystniejsze
parametry genetyczne, co w okresie późniejszym oznacza lepszą mięsność tucznika
czy lepsze wykorzystanie pasz. Cechy te nabierają znaczenia szczególnie w sytuacji
występowania wąskich relacji wyrażających opłacalność chowu [Zawadzka 2016].
W ostatnich latach ze względu na ograniczone możliwości zwiększania przychodów, na znaczeniu zyskuje konkurencyjność na poziomie kosztów produkcji.
Biorąc pod uwagę koszty bezpośrednie, na ich wysokość, niezależnie od kosztu
zwierząt wprowadzanych do stada, duży wpływ ma koszt pasz zużytych na produkcję 1 kg żywca. Koszt ten jest pochodną struktury rodzajowej pasz w dawce
żywieniowej ale zależy także od parametrów tucznych zwierząt.
Użytkowość tuczną opisują następujące cechy: dzienne pobranie paszy, dzienne przyrosty masy ciała, zużycie paszy na przyrost 1 kg masy ciała oraz wiek
w dniu uboju. Pobieranie paszy, tempo wzrostu oraz wykorzystanie paszy zależne są od czynników genetycznych i środowiskowych [Kamyczek 2017]. Z badań
wynika, że zarówno nadmiar jak i niedobór składników niezbędnych do wzrostu może negatywnie wpływać na opłacalność produkcji. Niedobór skutkuje niepełnym wykorzystaniem potencjału zwierząt, co wpływa na wydłużenie okresu
tuczu, natomiast nadmiar składników pokarmowych jest niewykorzystany przez
zwierzęta, przez co zawyżone są koszty produkcji [Wilkanowska 2017].
Celem badań była analiza wyników ekonomicznych produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach najsłabszych, średnich i najlepszych, a także określenie
głównych czynników determinujących jego opłacalność.
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2. Materiał i metoda badań
Przedmiotem badań były wyniki produkcji żywca wieprzowego w trzech latach.
Dane empiryczne zebrano w indywidualnych gospodarstwach rolnych położonych na terenie całej Polski. Gospodarstwa te wybrano w sposób celowy z reprezentatywnej próby gospodarstw, która znajdowała się w polu obserwacji systemu
Polski FADN. Doboru gospodarstw do badań w każdym roku dokonano niezależnie. Warunkiem była skala produkcji mierzona liczbą utrzymywanych tuczników,
która wskazywała na towarowy charakter produkcji żywca wieprzowego oraz zgoda rolnika na przeprowadzenie badań. Liczba gospodarstw w próbie badawczej
wynosiła: w 2011 roku – 143, w 2013 roku – 134, a w 2016 roku – 120.
Dane źródłowe charakteryzujące produkcję żywca wieprzowego zebrano
zgodnie z metodyką Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY. Dla zrealizowania celu badań dane te uzupełniono danymi z bazy Polskiego FADN, a następnie przetworzono zgodnie z opracowaną dla produktów
rolniczych metodą rachunku kosztów [Skarżyńska i in. 2017].
W celu identyfikacji czynników różnicujących ekonomiczne wyniki produkcji
żywca wieprzowego, gospodarstwa z próby badawczej – odrębnie w poszczególnych latach – pogrupowano według wzrastającego poziomu nadwyżki bezpośredniej1 uzyskanej ze 100 kg brutto żywca wieprzowego. Oznacza to, że cechą klasyfikującą gospodarstwa były wartości nadwyżki bezpośredniej, jakie uzyskano w roku
2011, 2013 i 2016. W rezultacie w każdym roku badań wydzielono trzy grupy
gospodarstw [Tatarzycki 2007], tzn.:
 najsłabsze – pierwszy kwartyl (tj. 25% dolnych wyników badanej zbiorowości gospodarstw),
 średnie – drugi i trzeci kwartyl (tj. 50% środkowych wyników badanej zbiorowości gospodarstw),
 najlepsze – czwarty kwartyl (tj. 25% górnych wyników badanej zbiorowości
gospodarstw).
Analizie poddano średnie trzyletnie, tzn. średnie wyniki uzyskane w trzech latach badań, czyli w roku 2011, 2013 i 2016. Takie podejście niweluje wpływ przypadkowych wahań możliwych przy analizie średnich jednorocznych (np. wskutek
zmian warunków rynkowych) i pozwala z większą pewnością określić kierunek
zmian. Wyniki analizowano w trzech grupach gospodarstw, jednak dla pokazania
wielkości zmian w wynikach ekonomicznych produkcji żywca wieprzowego sku1 Nadwyżka bezpośrednia jest pierwszą kategorią dochodową w rachunku kosztów i stanowi
różnicę między wartością produkcji a kosztami bezpośrednimi. Pozwala na ocenę ekonomicznej
efektywności produkcji żywca wieprzowego w zależności od wydajności zwierząt i zmian cen ich
sprzedaży oraz wysokości kosztów bezpośrednich, które są pochodną ilości nakładów środków produkcji i ich cen.
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piono się głównie na różnicach między skrajnymi grupami, tzn. gospodarstwami
najsłabszymi i najlepszymi.
W ocenie wyników wykorzystano analizę poziomą, porównując parametry
charakteryzujące produkcję żywca wieprzowego w wydzielonych grupach gospodarstw. Badaniami objęto przychody, czyli wartość produkcji potencjalnie towarowej (wielkość sprzedaży jest równa wielkości produkcji), wybrane nakłady, koszty
ogółem (bezpośrednie i pośrednie2) oraz efekty ekonomiczne. Jako miernik oceny
uzyskanych efektów przyjęto poziom nadwyżki bezpośredniej i dochodu z działalności3. Ocenę efektywności produkcji żywca wieprzowego scharakteryzowano
za pomocą następujących wskaźników:
 relacja nadwyżki bezpośredniej do wartości produkcji – pokazuje efektywność produkcyjno-techniczną produkcji żywca [Kulawik, 2013 za: Dabbert
i Braun 2012],
 wskaźnik opłacalności bezpośredniej – jest miarą oceny ekonomicznej
efektywności produkcji, pokazuje stopień pokrycia kosztów bezpośrednich
przez wartość produkcji oraz obrazuje efekt zróżnicowania technologii produkcji [Juszczyk 2005]; do jego opisu zastosowano wybrane miary statystyczne: minimum, maksimum, medianę, odchylenie ćwiartkowe i pozycyjny współczynnik zmienności [Sobczak 2007],
 koszty ogółem wytworzenia 1 zł wartości produkcji – wskaźnik odzwierciedla kosztochłonność produkcji.
W badaniach korzystano także z danych statystyki publicznej.

2 Koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej obejmują: koszt zwierząt wchodzących do stada
w ramach jego wymiany, koszt pasz, czynszów dzierżawnych za użytkowanie powierzchni paszowej
do 1 roku, leczenia i ubezpieczenia zwierząt oraz koszty specjalistyczne, tzn. mające bezpośredni
związek z daną działalnością oraz podnoszące jakość i wartość produktu finalnego. Składniki kosztów pochodzące z zewnątrz gospodarstwa wyceniane są wg cen zakupu, a wytworzone we własnym
gospodarstwie – wg cen sprzedaży loco gospodarstwo (np. pasze z produktów towarowych). Wyjątkiem są pasze własne z produktów nietowarowych (np. buraki pastewne), które wyceniane są wg
kosztów bezpośrednich poniesionych na ich produkcję.
Koszty pośrednie obejmują: (1) koszty ogólnogospodarcze – energia elektryczna, opał, paliwo
napędowe, remonty bieżące i konserwacje, usługi, ubezpieczenia budynków, majątkowe i komunikacyjne, pozostałe koszty, np. opłata za telefon; (2) podatki – rolny, leśny, od działów specjalnych,
od nieruchomości i inne; (3) koszt czynników zewnętrznych – koszt pracy najemnej, czynsze dzierżawne, odsetki od kredytów; (4) amortyzację produkcyjnych środków trwałych – np. budynków,
maszyn, środków transportu.
3 Dochód z działalności = wartość produkcji pomniejszona o ujęte łącznie koszty bezpośrednie
i pośrednie.
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3. Wyniki badań
3.1. Produkcja żywca wieprzowego w Polsce
W Polsce w ostatnich kilkunastu latach nastąpił drastyczny spadek pogłowia trzody chlewnej. Według danych GUS [GUS 2004a, GUS 2017a] na koniec 2003 roku
pogłowie trzody ogółem (łącznie: prosięta, warchlaki, świnie na ubój i świnie na
chów) wynosiło 18 439,2 tys. sztuk, natomiast na koniec 2016 roku – 11 106,7
tys. sztuk, zmniejszyło się wiec o 7 332,5 tys. sztuk, tj. o 39,8%. Spadek pogłowia
i związany z tym spadek krajowej produkcji żywca wieprzowego rekompensowany był importem, szczególnie prosiąt i warchlaków [Ziętara 2012].
Z danych prezentowanych na wykresie 1 wynika, że w 2016 roku produkcja
żywca wieprzowego wynosiła 2 410 tys. ton wagi żywej i w porównaniu do okresu przedakcesyjnego, tj. do roku 2003 była mniejsza o 14,9%. Przewiduje się, że
w latach 2017-2018 produkcja żywca wieprzowego pozostanie na poziomie zbliżonym do 2016 roku.
Wykres 1
4
Produkcja żywca wieprzowego w Polsce w latach 2003-2018

*Prognoza IERiGZ-PIB [Zawadzka i Pasińska 2017].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie danych GUS [GUS (2004):
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2003 r. oraz analogiczny tytuł dla lat 20042016] oraz prognozy IERiGŻ-PIB [Zawadzka i Pasińska 2017].

Z danych GUS wynika, że po akcesji Polski do Unii Europejskiej ceny skupu
żywca wieprzowego wzrosły. Jednak ich zmiana w latach nie była jednokierunkowa, występowały także lata, w których zarejestrowano spadek – wykres 2.
4 Produkcja krajowa = ubój przemysłowy + ubój w gospodarstwie + eksport żywych zwierząt –
import żywych zwierząt [Zawadzka i Pasińska 2017].
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Wykres 2
Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce w latach 2003-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [GUS 2009, GUS 2017, GUS 2018].

Rynek wieprzowiny w Polsce jest specyficzny z powodu znacznej zmienności cen powodowanej przez różne czynniki i zależności. Największy wpływ na
wysokość cen mają wahania cykliczne i sezonowe. Wahania cykliczne powstają
w wyniku występowania zmian, które powtarzają się w dłuższym okresie czasu, tj.
powyżej jednego roku. Zmiany te dotyczą związku pomiędzy wielkością pogłowia
trzody chlewnej, ilością mięsa wieprzowego na rynku oraz wysokością cen skupu
żywca (najbardziej znanymi zmianami są tzw. cykle świńskie) [Zawadzka 2006,
Knecht i Środoń 2012]. Natomiast zmiany sezonowe wywoływane są przez wahania, które powtarzają się w podobnych okresach każdego roku, a ich powodem są
wahania popytu. Przykładem jest większe zainteresowanie wieprzowiną w okresach przedświątecznych. Na zmiany cen producenci rolni często reagują w żywiołowy sposób, co może powodować występowanie niezamierzonych efektów, zarówno na rynku, jak i w gospodarstwach. Generalnie produkcja trzody chlewnej
charakteryzuje się wysokim ryzykiem wynikającym ze specyficznych cech tego
rynku. Dodatkowym zagrożeniem, które podwyższa to ryzyko jest możliwość występowania i rozprzestrzeniania się chorób [Szymańska 2007, Szymańska 2014].
Analizując opłacalność produkcji żywca wieprzowego należy mieć na uwadze,
że na wyniki wpływ mają zarówno czynniki o charakterze makro- jak i mikroekonomicznym (tj. egzogeniczne i endogeniczne). Z pierwszej grupy jest to przede
wszystkim cena sprzedaży żywca oraz koszt środków produkcji (pasz, zwierząt
wchodzących do stada, nawozów). Natomiast z grupy drugiej to czynniki związane ze strukturą organizacyjną gospodarstw, np. skala produkcji, system chowu
oraz powierzchnia gospodarstwa i stopień powiązania z rynkiem.
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Struktura organizacyjna oddziałuje na wskaźniki produkcyjno-technologiczne tuczu wyrażone przez zużycie paszy, dzienne przyrosty, mięsność tusz, a pośrednio także plony roślin paszowych. O poziomie tych wskaźników decyduje
technologia produkcji i postęp techniczny, które wynikają głównie z wiedzy,
umiejętności oraz doświadczenia kierownika gospodarstwa [Stępień 2006].
Podejmując decyzje zarządcze producenci powinni zawsze kierować się rachunkiem ekonomicznym. Analiza uzyskanych wyników pozwala na ocenę ekonomicznej efektywności produkcji w okresie przeszłym, ale także na kalkulację
wyników w przyszłości. Umożliwia również identyfikację czynników, których
wpływ na opłacalność żywca wieprzowego jest znaczący. Posiadanie takiej wiedzy pomoże wyeliminować zagrożenia, a jednocześnie przyczyni się do poprawy
uzyskiwanych efektów.
3.2. Wyniki ekonomiczne żywca wieprzowego w grupach gospodarstw
W celu identyfikacji czynników różnicujących wyniki żywca wieprzowego analizę przeprowadzono w trzech grupach gospodarstw, tzn. najsłabszych, średnich
i najlepszych. W próbie badawczej liczba gospodarstw sklasyfikowanych jako najsłabsze i najlepsze wynosiła po 100 w każdej z grup (były to grupy równoliczne),
natomiast gospodarstw średnich było 197. Średnia powierzchnia użytków rolnych
(UR) w wydzielonych grupach była podobna, wynosiła od 35,97 ha do 39,99 ha.
W strukturze wartości produkcji tych gospodarstw przeważała produkcja zwierzęca (stanowiła od 62,6% do 66,7%) z wyraźną dominacją tuczników, czyli produkcji
żywca wieprzowego. Liczba tuczników sprzedanych w ciągu roku w gospodarstwach
najlepszych wynosiła 357 sztuk, w średnich – 426 sztuk, a w najsłabszych – 348 sztuk.
Porównując skrajne liczebności różnica wynosiła 78 tuczników – tabela 1.
Jednym z czynników stymulujących wzrost opłacalności żywca wieprzowego
jest cena jego sprzedaży. W gospodarstwach, które sklasyfikowano jako najlepsze producenci uzyskali najwyższą cenę za żywiec – 4,98 zł/kg. W porównaniu
do tej grupy, w gospodarstwach średnich (4,87 zł/kg) cena była niższa o 2,2%,
a w najsłabszych (4,71 zł/kg) o 5,4%. Różnice te mogą mieć różne uwarunkowania. Z pewnością wpływ ma okres sprzedaży zwierząt i regionalne położenie
gospodarstw, na co wskazują dane statystyki publicznej. Według danych GUS
w 2016 roku przeciętne miesięczne ceny skupu zawierały się w granicach 3,965,31 zł/kg, a w dziewięciu województwach Polski średnie ceny skupu żywca wieprzowego były niższe od średniej w kraju (4,68 zł/kg) [GUS 2017]. Następna
kwestia to możliwości sprostania wymaganiom zakładów przetwórczych pod
względem wielkości dostaw czy jakości tusz wieprzowych.
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Tabela 1
Wyniki produkcji żywca wieprzowego w grupach gospodarstw
średnio w latach badań (tj. w roku 2011, 2013 i 2016)
Grupy gospodarstw – kwartyle nadwyżki
bezpośredniej

Wyszczególnienie

25% gosp.
najsłabszych

Liczba gospodarstw w badaniach

50% gosp.
średnich

25% gosp.
najlepszych

100

197

100

Powierzchnia użytków rolnych (UR)

[ha/gosp.]

39,99

35,97

36,60

Powierzchnia trwałych użytków zielonych w UR

[ha/gosp.]

3,21

2,59

2,56

[dt/gosp.]

208,34

269,47

225,35

[dt/gosp.]

Produkcja żywca netto

(przyrost)a

bruttob

384,28

489,91

401,63

[szt.]

348

426

357

[kg/szt.]

110

115

112

[zł/kg]

4,71

4,87

4,98

Wartość produkcji (WP)

[zł]

471

487

498

Koszty bezpośrednie ogółem (KB)

[zł]

506

440

366

wymiana stada

296

272

235

pasze z zakupu

113

108

76

pasze własne towarowe

87

53

51

pozostałe

10

7

4

Produkcja żywca

Liczba tuczników sprzedanych w ciagu roku
Waga sprzedawanych zwierząt
Cena sprzedaży żywca wieprzowego

Na 100 kg żywca brutto

z tego:

Nadwyżka bezpośrednia

[zł]

-35

47

132

Koszty pośrednie ogółem

[zł]

113

90

112

koszty pośrednie rzeczywiste

52

44

56

amortyzacja

47

36

43

koszt czynników zewnętrznych

14

10

13

z tego:

Dochód z działalności

[zł]

-148

-43

20

Koszty ogółem

[zł]

619

530

478

Relacja kosztów bezpośrednich do kosztów ogółem

[proc.]

81,7

83,0

76,6

Relacja nadwyżki bezpośredniej do wartości produkcji

[proc.]

-7,4

9,7

26,5

Wskaźnik opłacalności bezpośredniej (WP/KB)

[proc.]

93,1

110,7

136,1

[zł]

1,31

1,09

0,96

Koszty ogółem wytworzenia 1 zł wartości produkcji

a Produkcja żywca netto jest to roczny przyrost wagowy uzyskany na stadzie tuczników.
b Produkcja żywca brutto jest to przyrost powiększony o wagę zwierząt z zakupu.

Źródło: Opracowano na podstawie danych systemu AGROKOSZTY i POLSKI FADN.
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Wyniki badań wskazują na dużą rolę kosztów w procesie produkcji żywca wieprzowego. Z analiz wynika, że był to główny czynnik różnicujący wyniki ekonomiczne. W gospodarstwach sklasyfikowanych jako najlepsze, koszty ogółem
(bezpośrednie i pośrednie łącznie) poniesione na produkcję 100 kg żywca były
najniższe, wynosiły 478 zł. W porównaniu do gospodarstw średnich (530 zł/100
kg), były niższe o 9,8%, a do najsłabszych (619 zł/100 kg) – o 22,8%. Wysokość
kosztów ogółem determinowały koszty bezpośrednie, ich udział w wydzielonych
grupach gospodarstw zawierał się w granicach 76,6-83,0%. Siła oddziaływania
kosztów pośrednich na zróżnicowanie wyników była niewielka, ich udział w kosztach ogółem wynosił od 17,0 do 23,4%.
Koszty bezpośrednie produkcji żywca wieprzowego determinował koszt
wymiany stada i koszt pasz. W odniesieniu do kosztu wymiany stada należy wyjaśnić, że do stada tuczników na miejsce sztuk sprzedawanych wprowadzane są warchlaki o wadze 49,99 kg, ale niekiedy także wybrakowane loszki
i/ ub knurki hodowlane, które skierowano do tuczu. Cena zakupu oraz udział
zwierząt z tych grup w ogólnej ich liczbie wprowadzonych do stada tuczników ma wpływ na wysokość kosztu wymiany stada. Koszt ten liczony na 100
kg żywca, kolejno w wydzielonych grupach gospodarstw wynosił 296, 272
i 235 zł. Tym samym w gospodarstwach najlepszych, w porównaniu do średnich i najsłabszych był niższy odpowiednio o 13,6% i 20,6%. Natomiast koszt
pasz (z zakupu i własnych towarowych) w gospodarstwach najlepszych wynosił
127 zł/100 kg żywca i w porównaniu do gospodarstw średnich był niższy o 21,1%,
a do najsłabszych o 36,5%. Niższe koszty pasz w gospodarstwach najlepszych to
efekt wyższej efektywności produkcji. W rezultacie w tych gospodarstwach mniejsze było zużycie pasz na 1 kg przyrostu, a jednocześnie niższy był koszt pasz w przeliczeniu na 100 kg żywca brutto.
Wyniki zawarte w tabeli 2. pokazują zużycie pasz treściwych na 1 kg przyrostu
żywca wieprzowego. W dawce żywieniowej zwierząt przeważały ziarna i śruty ze
zbóż, a koncentraty i mieszanki przemysłowe zajmowały pozycję drugą. Ich zużycie na 1 kg przyrostu żywca najmniejsze było w gospodarstwach najlepszych,
a największe w najsłabszych. Różnica na korzyść pierwszej grupy w przypadku
ziarna i śrut ze zbóż wynosiła 1,26 kg, a pasz przemysłowych – 0,41 kg.
Zużycie pasz treściwych na 1 kg przyrostu żywca obrazuje efektywność żywienia zwierząt, jest też czynnikiem stymulującym wzrost opłacalności produkcji. Z badań wynika, że w gospodarstwach najlepszych zużycie pasz
treściwych (ogółem) na 1 kg przyrostu wynosiło 2,47 kg, podczas gdy w średnich
było to 3,31 kg, a w najsłabszych – 4,28 kg. Oznacza to, że w gospodarstwach najlepszych – w porównaniu do najsłabszych – było mniejsze o 1,81 kg (tj. o 42,3%).
Efektywne wykorzystanie paszy to ważna – z ekonomicznego punktu widzenia –
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cecha świń, pod tym względem wyróżniają się gospodarstwa sklasyfikowane jako
najlepsze. Różnica w zużyciu pasz była dość duża, oznacza to, że im bardziej będą
drożały pasze, tym bardziej miernik ten będzie zyskiwał na znaczeniu.
Tabela 2
Zużycie pasz treściwych na 1 kg przyrostu żywca wieprzowego w grupach
gospodarstw średnio w latach badań (tj. w roku 2011, 2013 i 2016)
Wyszczególnienie

Grupy gospodarstw - kwartyle nadwyżki
bezpośredniej bez dopłat
25% gosp.
najsłabszych

50% gosp.
średnich

25% gosp.
najlepszych

Pasze treściwe ogółem [kg]

4,28

3,31

2,47

z tego:

koncentraty i mieszanki

0,82

0,62

0,41

ziarna i śruty ze zbóż

3,13

2,35

1,87

śruty poekstrakcyjne, makuchy

0,18

0,20

0,09

pozostałe pasze treściwe

0,15

0,14

0,10

Źródło: Opracowano na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.

Z badań wynika, że nadwyżka bezpośrednia z produkcji żywca wieprzowego
została zrealizowana tylko w gospodarstwach najlepszych i średnich, wynosiła odpowiednio 132 zł i 47 zł w przeliczeniu na 100 kg. Natomiast w gospodarstwach najsłabszych producenci ponieśli stratę (35 zł/100 kg). Na poziomie dochodu z działalności produkcja żywca wieprzowego w gospodarstwach średnich i najsłabszych
generowała stratę (odpowiednio 43 i 148 zł/100 kg). Dochód uzyskali tylko producenci w gospodarstwach najlepszych, wynosił on 20 zł na 100 kg żywca – tabela 1.
Relacja nadwyżki bezpośredniej do wartości produkcji obrazuje produkcyjno-techniczną efektywność produkcji żywca wieprzowego. Wyniki pokazują, że
w gospodarstwach najsłabszych produkcja żywca była technicznie nieefektywna,
nadwyżka bezpośrednia nie została zrealizowana, więc wskaźnik ten przyjął wartość ujemną. W gospodarstwach średnich udział nadwyżki w wartości produkcji był
bardzo niski, wynosił 9,7%. Natomiast w gospodarstwach najlepszych relacja ta była
korzystniejsza, wynosiła 26,5%, chociaż nadal była bardzo niska i nie przekroczyła
akceptowalnej granicy 60% [Soliwoda 2014].
Miarą oceny efektywności ekonomicznej był wskaźnik opłacalności bezpośredniej (relacja wartości produkcji do kosztów bezpośrednich). Z badań wynika, że wskaźnik ten próg opłacalności przekroczył tylko w gospodarstwach
najlepszych i średnich, wynosił odpowiednio 136,1 i 110,7%. Natomiast w gospodarstwach najsłabszych wartość produkcji pokryła koszty bezpośrednie tylko
w 93,1% – tabela 1.
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Do opisu i oceny stopnia zróżnicowania wskaźnika opłacalności bezpośredniej produkcji żywca wieprzowego w grupach gospodarstw i w latach badań zastosowano wybrane miary statystyczne, wyniki obliczeń zawiera tabela 3.
Minimum i maksimum to najniższa i najwyższa wartość badanej cechy w uporządkowanym zbiorze. Z obliczeń wynika, że w gospodarstwach najlepszych obie
miary były znacznie wyższe, niż w pozostałych grupach gospodarstw. Oceniając
ich poziom w latach badań należy stwierdzić, że najbardziej korzystne wielkości
przyjęły w 2013 roku, a najniższe – w 2016 roku.
Odchylenie ćwiartkowe obrazuje stopień rozproszenia badanej cechy w próbie.
Jego wielkość wskazuje na najbardziej typowy obszar zmienności, biorąc pod uwagę koncentrację blisko wartości środkowej (mediany). W gospodarstwach najsłabszych odchylenie ćwiartkowe było relatywnie niskie, zawierało się w granicach od
3,5 p.p. w 2013 roku do 6,4 p.p. w 2016 roku. Natomiast najwyższe było w gospodarstwach najlepszych, wynosiło od 6,2 do 10,1 p.p., odpowiednio w roku 2011
i 2016. Oznacza to, że w górnym kwartylu próby, rozproszenie wskaźnika opłacalności bezpośredniej wokół poziomu mediany było większe, niż w gospodarstwach
najsłabszych.
Dla porównania zmienności opłacalności produkcji w grupach gospodarstw
wykorzystano pozycyjny współczynnik zmienności. W gospodarstwach najsłabszych współczynnik ten zawierał się w granicach 3,6-9,4%, a w jednostkach najlepszych wynosił od 4,8 do 10,4%. Wyniki wskazują, że w gospodarstwach najlepszych zmienność opłacalności produkcji była większa niż w najsłabszych, ale poziom opłacalności był też wyższy. Przewaga gospodarstw sklasyfikowanych jako
najlepsze jest wyraźna.
Koszty ogółem produkcji żywca wieprzowego obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie. Po ujęciu w rachunku tych kosztów, ekonomicznie efektywna
okazała się tylko produkcja żywca wieprzowego w gospodarstwach najlepszych.
Koszty ogółem wytworzenia 1 zł wartości produkcji wynosiły 0,96 zł, podczas
gdy w dwóch kolejnych grupach gospodarstw, tj. średnich i najsłabszych kosztochłonność produkcji była większa, koszt wytworzenia jednostki produkcji wynosił odpowiednio 1,09 i 1,31 zł, w konsekwencji producenci ponieśli stratę. Dla pełnego pokrycia poniesionych kosztów ogółem, cena sprzedaży żywca musiałaby
przewyższać rzeczywistą cenę jego sprzedaży w gospodarstwach średnich o 8,8%,
a w najsłabszych o 31,4%.
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Tabela 3
Wybrane statystyki opisowe wskaźnika opłacalności bezpośredniej
produkcji żywca wieprzowego
Grupy gospodarstw - kwartyle nadwyżki
bezpośredniej bez dopłat

Wyszczególnienie

25% gosp.
najsłabszych

50% gosp.
średnich

25% gosp.
najlepszych

2011 rok
Minimum

[proc.]

62,9

95,7

116,1

Mediana

[proc.]

91,5

110,9

130,1

Maksimum

[proc.]

97,1

118,8

172,7

[p.p.]

6,0

5,7

6,2

[proc.]

6,5

5,1

4,8

Odchylenie ćwiartkowe
Pozycyjny współczynnik zmienności

2013 rok
Minimum

[proc.]

79,2

103,7

125,5

Mediana

[proc.]

97,1

115,2

139,3

Maksimum

[proc.]

103,8

127,7

197,8

[p.p.]

3,5

5,0

9,2

[proc.]

3,6

4,4

6,6

Odchylenie ćwiartkowe
Pozycyjny współczynnik zmienności

2016 rok
Minimum

[proc.]

54,7

51,8

70,6

Mediana

[proc.]

68,6

81,3

97,3

Maksimum

[proc.]

85,7

114,1

132,1

[p.p.]

6,4

10,2

10,1

[proc.]

9,4

12,6

10,4

Odchylenie ćwiartkowe

Źródło: Opracowano na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.

Z punktu widzenia gospodarstwa efektywność ekonomiczna jest bardzo
ważna, zapewnia możliwość przetrwania na rynku co jest warunkiem dalszego rozwoju. Producenci żywca wieprzowego – niezależnie od organizacji
i sposobu prowadzenia stada trzody chlewnej – mają wpływ przede wszystkim na wysokość kosztów, a szczególnie kosztów bezpośrednich. To od nich
w dużym stopniu zależy opłacalność produkcji wieprzowiny. Chociaż ważne są także inne działania, np. racjonalnie prowadzone inwestycje w związku
z powiększaniem skali produkcji. Właściwy dobór maszyn i urządzeń rolniczych
oraz dostosowanie budynków i budowli do potrzeb gospodarstwa również ma
wpływ na wyniki ekonomiczne. Znajomość kosztów oraz głównych czynników je
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kształtujących jest obszarem dużych możliwości ingerencji rolnika. Cena sprzedaży żywca wieprzowego też jest ważna, ale na jej wysokość rolnicy nie mają zbyt
dużego wpływu. Poprawy opłacalności powinni przede wszystkim poszukiwać
w poprawie technicznej efektywności żywienia zwierząt, która skutkować będzie
ograniczeniem kosztów bezpośrednich.

4. Podsumowanie
Ocenę opłacalności produkcji żywca wieprzowego przeprowadzono korzystając
z danych zgromadzonych w gospodarstwach ekonomicznie silniejszych, które na
ogół mają większą szansę rozwoju. Wyniki badań nie wyczerpują w pełni podjętych zagadnień, wskazują jednak na pozytywne strony procesu produkcji ale także na
zagrożenia. Pozwalają sformułować następujące wnioski.
 Producenci żywca wieprzowego na wzrost opłacalności jego produkcji mogą
oddziaływać głównie przez czynniki mikroekonomiczne, szczególnie skalę
produkcji mierzoną wielkością żywca sprzedanego z gospodarstwa w ciągu roku. Znaczenie ma także system żywienia, tzn. komponowanie pasz
uwzględniając ich wartość pokarmową. Wyrazem tych czynników jest zużycie pasz na 1 kg przyrostu żywca i określona kosztochłonność produkcji.
 Wysokość kosztów tylko częściowo zależy od decyzji podejmowanych
przez rolnika, na ich poziom oddziałują bowiem czynniki zewnętrzne
(egzogenne), które swoje źródło mają w otoczeniu, np. ceny pasz mogą zależeć od kursu euro. Producenci trzody mają więc ograniczony wpływ zarówno na ceny środków produkcji jak i na cenę skupu żywca.
 Wyniki badań pokazują, że głównym czynnikiem różnicującym efekty
ekonomiczne produkcji żywca wieprzowego było nieefektywne skarmianie
pasz, co skutkowało wzrostem kosztów, wpływ ceny sprzedaży był mniejszy.
Porównując obie zmienne w skrajnych grupach gospodarstw stwierdzono,
że w gospodarstwach najlepszych w porównaniu do najsłabszych, koszty
produkcji 1 kg żywca były o 22,8% niższe, a cena jego sprzedaży wyższa
o 5,7%.
 Decydujący wpływ na poziom dochodu z produkcji żywca wieprzowego miały koszty bezpośrednie. W kolejnych grupach gospodarstw, czyli wraz ze spadkiem nadwyżki bezpośredniej, koszty te sukcesywnie rosły. W porównaniu do gospodarstw najlepszych, w średnich były wyższe
o 20,2%, a w najsłabszych – o 38,3%.
 Wysokość kosztów bezpośrednich determinował koszt wymiany stada
i koszt pasz. Na koszt wymiany stada wpływ miała cena zwierząt wchodzących do stada, a na koszt pasz – głównie ich zużycie na 1 kg przyrostu żywca.
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W gospodarstwach najlepszych zużycie pasz treściwych na 1 kg przyrostu
było najmniejsze – wynosiło 2,47 kg, podczas gdy w średnich – 3,31 kg,
a w najsłabszych – 4,28 kg.
Produkcja żywca wieprzowego opłacalna była tylko w gospodarstwach
najlepszych. Koszty ogółem (łącznie bezpośrednie i pośrednie) wytworzenia 1 zł wartości produkcji wynosiły 0,96 zł, podczas gdy w gospodarstwach średnich – 1,09 zł, a w najsłabszych – 1,31 zł. Dochód uzyskali tylko producenci wieprzowiny w gospodarstwach najlepszych (20 zł/100 kg).
W dwóch kolejnych grupach gospodarstw odnotowano stratę, koszty produkcji zostały pokryte częściowo, odpowiednio w 91,9 i 76,1%. Dla pełnego
ich pokrycia cena sprzedaży żywca musiałaby przewyższać cenę jego sprzedaży w gospodarstwach średnich o 8,8%, a w najsłabszych o 31,4%.

Reasumując należy stwierdzić, że opłacalność produkcji żywca wieprzowego
determinowana jest przez wiele czynników. Na niektóre z nich, np. cenę skupu
żywca czy ceny pasz producenci nie mają dużego wpływu. Występują jednak
czynniki, na które rolnik ma wpływ. Ważna jest skala produkcji mierzona wielkością żywca sprzedanego z gospodarstwa w ciągu roku, potencjał genetyczny świń
i wybór odpowiedniej masy ubojowej. Jednak szczególne starania producenci
wieprzowiny powinni podjąć w kierunku poprawy technicznej efektywności żywienia zwierząt (ważna jest wartość pokarmowa pasz i ich odpowiednie komponowanie) oraz sposobu ich utrzymania (dbanie o warunki panujące w pomieszczeniach).
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Celem badań była ocena wyników ekonomicznych produkcji żywca wieprzowego oraz
identyfikacja głównych czynników warunkujących jego opłacalność. Wyniki analizowano
w grupach gospodarstw wydzielonych według kwartyli nadwyżki bezpośredniej, tj. w gospodarstwach najsłabszych, średnich i najlepszych. Analizie poddano średnie trzyletnie.
Na zróżnicowanie wyników ekonomicznych żywca wieprzowego silniejszy wpływ miały
poniesione koszty, niż cena jego sprzedaży. Dochód z produkcji żywca wieprzowego uzyskano tylko w gospodarstwach najlepszych (20 zł/100 kg). W gospodarstwach średnich
i najsłabszych odnotowano stratę, koszty produkcji zostały pokryte częściowo, odpowiednio w 91,9 i 76,1%.
ALDONA SKARŻYŃSKA
PROFITABILITY OF PIGS FOR FATTENING IN POLAND

Keywords: pigs for fattening , costs, profitability of production
SUM M A RY

The main objective of the study was to evaluate the economic results of production of
pigs for fattening and identify the main determinants its profitability. The results of the
study were analyzed in three groups of farms divided by quartiles of gross margin, i.e.
in the weakest, middle and in the best. The results were analyzed by three-year average.
The differences in the economic results of pigs for fattening were influenced more by the
incurred costs than the sales price. Income from pig production was obtained only on the
best farms (PLN 20/100 kg). On medium and weakest farms, a loss was recorded, and
production costs were partly covered, in 91.9 and 76.1%, respectively.
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1. Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania ziołami uprawianymi w Polsce. Surowiec zielarski ze zbioru naturalnego ma malejące znaczenie
na rzecz surowca z kontrolowanych plantacji, dlatego uprawa ziół staje się coraz
popularniejszym nurtem produkcji rolnej. Zielarstwo jest głęboko zakorzenione
w tradycji Polski, jednak historia jego uprawy polowej sięga dopiero początków
XX wieku, kiedy zioła uprawiane były na łącznym areale 500 hektarów głównie
na terenie Wielopolski i Lubelszczyzny. Do chwili obecnej rolnicy z tego obszaru,
a także zielarze z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego są liderami w krajowej produkcji ziół [Olewnicki, Jabłońska, Orliński, Gontar 2015]. Polowa uprawa ziół jest źródłem dochodu dla rolników, którzy
posiadają niewielkie gospodarstwa rolne i poszukują nowych gatunków roślin do
uprawy o dużej dochodowości. Polscy zielarze znajdują się w czołówce światowych producentów ziół uzyskując corocznie zbiory z upraw kontrolowanych na
poziomie około 13 tysięcy ton. Według światowych prognoz zapotrzebowania na
surowiec zielarski z Polski, potencjał produkcji może zostać zwiększony blisko
trzykrotnie, do wielkości 35 tysięcy ton w skali roku. Uzyskiwanie ziół z plantacji o dobrej jakości zapewnia pewne rynki zbytu i większą stabilność cenową,
niż w przypadku upraw zbóż i roślin oleistych [Hołubowicz-Kliza 2012]. Zielar1 Wkład pracy: Monika Zająkała – 50%, Izabela Wielewska – 50%.
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stwo wymaga od producentów rolnych szczególnej staranności, ponieważ zioła
są surowcem farmakopealnym z przeznaczeniem na leki roślinne, a także na cele
dietetyki oraz kosmetyki. Rolnikom stawiane są wymagania jakościowe odnośnie
surowców, które muszą być wolne od pozostałości środków ochrony roślin i zanieczyszczeń biologicznych [Newerli-Guz 2015].
Jedną z popularnych roślin zielarskich uprawianych na terenie Polski jest kminek
zwyczajny (Carum carvi). Trudności w uprawie tego gatunku wynikają z jego biologii i morfologii. Całkowity cykl rozwojowy tej rośliny trwa dwa lata. Producenci
mogą wybrać jeden z dwóch sposobów uprawy kminku, tj. w siewie czystym lub
w uprawie współrzędnej, z rośliną jarą. Najpopularniejszym gatunkiem osłonowym
do uprawy współrzędnej jest groch siewny (Pisum sativum) [Raczyńska 1995; Kluszczyńska 2002]. Uprawa współrzędna wymaga dużej wiedzy teoretyczno-praktycznej
o obu gatunkach. Siew czysty kminku wiąże się z brakiem przychodów w pierwszym
roku uprawy, co znacząco może wpłynąć na ostateczny wynik finansowy.
W związku z powyższym podjęto badania, których celem było porównanie
uzyskanej nadwyżki bezpośredniej i dochodu rolniczego netto z uprawy kminku zwyczajnego w dwóch różnych technologiach: siewu czystego oraz uprawy
współrzędnej z grochem siewnym. Wyniki porównano z kalkulacjami nadwyżek
bezpośrednich i dochodu rolniczego netto z 2017 roku zbóż, roślin strączkowych,
rzepaku ozimego, buraka cukrowego i ziemniaka jadalnego wykonanych przez
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

2. Materiał i metody
Analizie zostały poddane dwie plantacje kminku zwyczajnego założone wiosną
2016 roku, o powierzchni 2,0 ha każda, w gospodarstwie rolnym położonym
w gminie Koronowo. Na badanej powierzchni przeważała klasa bonitacyjna IVa.
Na pierwszym obiekcie doświadczalnym uprawiano kminek w siewie czystym, na
drugim współrzędnie z grochem siewnym. Na podstawie zebranych przez dwa
lata danych dotyczących kosztów i wartości produkcji z obu wariantów obliczono
koszty uprawy jednego hektara kminku zwyczajnego. Badane gospodarstwo rolne
rozliczało się z podatku na zasadach ryczałtu, dlatego obliczenia uwzględniały podatek VAT. Materiałami, na podstawie których uzyskano informacje były faktury
sprzedaży i zakupu, polisy ubezpieczeniowe, nakazy podatkowe, nakazy płatnicze
KRUS oraz decyzje administracyjne. Do kosztów bezpośrednich zaliczono:
 koszt zakupu materiału siewnego,
 koszt zakupu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.
Przy obliczeniach dochodu rolniczego netto uwzględniono także następujące
koszty produkcji:
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pracę maszyn własnych przy zakładaniu, pielęgnacji i zbiorze roślin,
koszty pracy najemnej przy pielęgnacji kminku,
 koszty ubezpieczenia w KRUS, ubezpieczenie maszyn, podatek rolny, koszty
ubezpieczenia plantacji od zjawisk atmosferycznych: gradobicia i deszczu
nawalnego,
 koszty utrzymania budynków, gdzie czyszczono i przechowywano surowiec,
 koszty pozostałe związane z prowadzeniem działalności: wydatki na usługi
telekomunikacyjne, utrzymanie auta, itp.
Koszt pracy maszyn własnych ustalono przy pomocy metodyki Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, uwzględniając koszty utrzymania (amortyzacja, ubezpieczenia i garażowanie) oraz koszty użytkowania
(koszt środków pędnych i smarów, pracy własnej operatora i napraw). Dla obu
wariantów uprawy określono nadwyżkę bezpośrednią oraz dochód rolniczy netto.
Nadwyżka bezpośrednia z jednego hektara została wyliczona na podstawie pomniejszenia dwuletniej wartości produkcji (sumy wartości plonu oraz dopłat bezpośrednich) o koszty bezpośrednie produkcji. Następnie uzyskaną wartość nadwyżki bezpośredniej pomniejszono o koszty pośrednie uzyskując wartość dochodu rolniczego netto. Do analizy porównawczej wykorzystano kalkulacje rolnicze
nadwyżek bezpośrednich i dochodu rolniczego netto zbóż, roślin strączkowych,
rzepaku ozimego, buraka cukrowego i ziemniaka jadalnego, z 2017 roku, wykonane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
[Wójcicki 1997; Muzalewski 1997; Szeląg- Sikora 2008; www.ekonomika.kpodr.
pl, dostęp 8.06.2018].



2.1. Technologia uprawy
Przedplonem w roku poprzedzającym założenie doświadczenia na całej powierzchni był ziemniak jadalny odmiany Denar. Jesienią 2015 roku wykonano
orkę zimową. Wiosną, przed siewem uprawiono pole agregatem. Wysiano nasiona kminku odmiany Kończewicki oraz grochu odmiany Mentor. Zakładanie
plantacji kminku z rośliną współtowarzyszącą odbywało się dwuetapowo, co wynikało z odrębnych parametrów siewu, przy czym w pierwszej kolejności wysiewano groch, a następnie kminek. Technologia siewu obu gatunków była zgodna
z zaleceniami agrotechnicznymi, które przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Parametry siewu
Gatunek

Termin siewu

Ilość siewu
[kg∙ha-1]

Maksymalna
głębokość siewu
[mm]

Kminek zwyczajny

Przełom marca i kwietnia

8

20

Co trzecia redlica

Groch siewny

Przełom marca i kwietnia

320

50

Co druga redlica

Rozstawa rzędów

Źródło: [Hołubowicz- Kliza 2012].

W roku poprzedzającym założenie plantacji stosowano nawożenie organiczne
w ilości 30 t·ha-1. Bez względu na zastosowany wariant uprawy przed siewem wykonano nawożenie mineralne fosforem i potasem w dawce 80 kg·ha-1 P2O5 w postaci
superfosfatu potrójnego oraz 100 kg·ha-1 K2O w postaci soli potasowej. W drugim roku uprawy, wczesną wiosną, w identycznych dawkach powtórzono nawożenie fosforowo-potasowe. Nawożenie azotowe różniło się ze względu na wybór
technologii uprawy. Nawozy azotowe w siewie czystym w pierwszym roku uprawy
były zastosowane w dwóch dawkach po 40 kg·ha-1 N: przedsiewnie i pogłównie.
Groch siewny, jako roślina strączkowa mająca zdolność wiązania wolnego azotu,
wykazywał mniejsze potrzeby nawozowe. W pierwszym roku uprawy na obiekcie
badawczym zastosowano jednorazową dawkę azotu na poziomie 34 kg·ha-1 N. Nawożenie azotem w drugim roku wegetacji kminku było jednakowe dla obu metod
zakładania plantacji i kształtowało się na poziomie 80 kg·ha-1 N.
Ważnym aspektem uprawy ziół w warunkach polowych było niszczenie
chwastów. Oba obiekty zostały odchwaszczone chemicznie po siewie preparatem Stomp Aqua 455CS w dawce 2,5 l∙ha-1. Siew czysty umożliwił w późniejszym
czasie przeprowadzenie mechanicznej walki z chwastami poprzez użycie pielnika z nożami oraz ręczne pielenie plantacji. Biorąc pod uwagę specyfikę uprawy rośliny uprawianej współrzędnie, w pierwszym roku mechaniczne usuwanie
chwastów było niemożliwe, ze względu na tworzenie przez groch zwartego łanu.
Problem pojawiania się chwastów jednoliściennych w plantacji z grochem został
rozwiązany przez nalistny oprysk herbicydem Targa Super 05 EC. W pierwszym
roku uprawy na plantacji grochu stosowano insektycyd Cyperkill Max 500 EC,
natomiast w drugim szkodniki kminku na obu plantacjach niszczono preparatem
Movento 100SC w dawce 0,45 l∙ha-1.
Do jednoetapowego zbioru rośliny osłonowej przystąpiono w dojrzałości pełnej nasion. Słoma z grochu została rozdrobniona i pozostawiona na polu. Jesienią rozety kminku zostały obsypane, celem zapewnienia dobrego przezimowania.
Zbiór rośliny zielarskiej w drugim roku odbywał się dwuetapowo. Po osiągnięciu
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dojrzałości baldachów pierwszego rzędu przystąpiono do koszenia roślin na pokosy. Po dosuszeniu w warunkach naturalnych, dokonano zbioru kombajnowego
z podbieraczem. Zebrany plon został wyczyszczony na czyszczalni i zważony.

3. Wyniki
3.1. Kalkulacja uprawy kminku uprawianego w siewie czystym
Z siewu czystego uzyskano 1 580 kg∙ha-1 materiału czystego kminku zwyczajnego.
W roku 2017 cena skupu kilograma rozłupek kminku kształtowała się na poziomie 4,30 zł. Odbiorcą surowca było przedsiębiorstwo zielarskie z Inowrocławia
(województwo kujawsko-pomorskie). Szczegółową kalkulację dochodu rolniczego netto przedstawiono w tabeli 2. Wysokość płatności bezpośrednich ustalono na podstawie sumy jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej
oraz za zazielenienie. Ponadto analizowane gospodarstwo zgodnie z art. 50, ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. prowadzone było przez „młodego rolnika”, w związku z czym wysokość płatności bezpośrednich została powiększona o kwotę tej płatności. Wysokości dopłat ustalono na podstawie danych ARiMR [www.arimr.gov.pl, dostęp
9.06.2018].
Tabela 2
Kalkulacja rolnicza uprawy 1 ha kminku zwyczajnego uprawianego
w siewie czystym
Opis

J.m.

Cena [zł]

Ilość

PRZYCHODY Z PRODUKCJI
Sprzedaż nasion kminku

9 134,07
kg

4,30

1580

Płatności bezpośrednie
2016
2017

ha
ha

1 176,91
1 163,16

1
1

1 163,16
199,20

kg

24,90

8

NAWOZY ORGANICZNE

199,20
1 350,00

t

45,00

30

1 350,00

t

858,60

0,235

201,77

NAWOZY MINERALNE: ROK I
Saletra amonowa

1 176,91
3 128,78

MATERIAŁ SIEWNY

Obornik

6 794,00
2 340,07

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
Nasiona kminku

Wartość [zł]

662,69

Sól potasowa

t

1 344,60

0,167

224,55

Superfosfat potrójny

t

1 350,66

0,175

236,37

NAWOZY MINERALNE: ROK II

662,69
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Opis

J.m.

Cena [zł]

Ilość

Wartość [zł]

Saletra amonowa

t

858,60

0,235

201,77

Sól potasowa

t

1 344.60

0,167

224,55

Superfosfat potrójny

t

1 350,66

0,175

236,37

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

254,20

Stomp Aqua 455 CS

l

52,0

2,5

130,00

Movento 100 SC

l

276,0

0,45

124,20

NADWYZKA BEZPOŚREDNIA

6 005,29

KOSZTY POŚREDNIE
Usługa czyszczenia
Ubezpieczenie uprawy od ryzyk
atmosferycznych
Podatki i ubezpieczenia pozostałe
Koszt pracy maszyn własnych

3 507,00
t

200,00

1,7

340,00

ha

137,00

1,0

137,00
380,00
1 450,00

Koszty utrzymania budynków

300,00

Koszt pracy najemnej

600,00

Pozostałe koszty

300,00

NAKŁADY CAŁKOWITE

6 635,78

DOCHÓD ROLNICZY NETTO z dwuletniego cyklu

2 498,29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ARiMR oraz danych pozyskanych od rolnika.

Z dwuletniego cyklu uprawy kminku zwyczajnego w siewie czystym otrzymano nadwyżkę bezpośrednią 6 005,29 zł∙ha-1 oraz dochód rolniczy w wysokości
2 489,29 zł∙ha-1. W skali roku daje to dochód dla rolnika rzędu 1 249,15 zł∙ha-1.
Wybór technologii uprawy kminku zwyczajnego w siewie czystym wiązał się
z uzyskaniem przychodu w pierwszym roku uprawy jedynie z płatności bezpośrednich, nie zbierano bowiem żadnego plonu. Metoda ta dała niewielkie możliwości ochrony chemicznej i zmusiła rolnika do mechanicznej oraz ręcznej (najemnej) walki z chwastami.
3.2. Kalkulacja uprawy kminku uprawianego w technologii współrzędnej
z grochem siewnym
Z uprawy w technologii współrzędnej zebrano 1 770 kg∙ha-1 materiału czystego. Groch siewny uprawiany był z przeznaczeniem na cele nasienne. Odbiorcą nasion był zakład nasienny działający na terenie gminy Koronowo. Zgodnie
z umową kontraktacji cena skupu czystego surowca wyniosła 100,00 zł za decytonę nasion. Z hektarowej plantacji po wyczyszczeniu surowca uzyskano plon na
poziomie 35 dt∙ha-1. Wyniki uzyskanej nadwyżki bezpośredniej oraz dochodu
rolniczego netto przedstawiono w tabeli 3. Wysokość płatności bezpośrednich
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ustalono poprzez zsumowanie płatności podstawowych. Ponadto, uprawa grochu
w pierwszym roku wiązała się z możliwością uzyskania dopłaty do powierzchni
upraw wysokobiałkowych roślin w ilości 430,49 zł do hektara oraz dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii kwalifikowany. W roku 2016
stawka dopłaty do zużytego materiału siewnego grochu wynosiła 111,00 zł do jednego hektara powierzchni [www.arimr.gov.pl, dostęp 9.06.2018; www.farmer.pl,
dostęp 9.06.2018].
Tabela 3
Kalkulacja rolnicza uprawy 1ha kminku zwyczajnego
w technologii współrzędnej
Opis

J.m.

Cena [zł]

Ilość

PRZYCHODY Z PRODUKCJI

Wartość [zł]
13 992,56

SPRZEDAŻ NASION

11 111,00

Nasiona kminku

kg

4,30

1770

7 611,00

Nasiona grochu

dt

100,00

35

3 500,00

2016
2017

ha
ha

1 607,40
1 163,16

1
1

1 607,40
1 163,16

PŁATNOŚĆ DO MATERIAŁU SIEWNEGO

ha

111,00

1

111,00

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE

2 770,56

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

4 091,52

MATERIAŁ SIEWNY

1 072,80

Nasiona kminku

kg

24,90

8

Nasiona grochu

kg

2,73

320

NAWOZY ORGANICZNE
Obornik

199,20
873,60
1 350,00

t

45,00

30

NAWOZY MINERALNE: ROK I

1 350,00
546,78

Saletra amonowa

t

858,60

0,100

85,86

Sól potasowa

t

1 344,60

0,167

224,55

Superfosfat potrójny

t

1350,66

0,175

236,37

NAWOZY MINERALNE: ROK II

662,69

Saletra amonowa

t

858,60

0,235

201,77

Sól potasowa

t

1 344.60

0,167

224,55

Superfosfat potrójny

t

1 350,66

0,175

236,37

Stomp Aqua 455 CS

l

52,00

2,5

130,00

Targa Super 05 EC

l

66,50

2,5

166,25

Cyperkill Max 500 EC

l

194,00

0,20

38,80

Movento 100 SC

l

276,00

0,45

124,20

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

459,25
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Opis

J.m.

Cena [zł]

Ilość

Wartość [zł]

NADWYZKA BEZPOŚREDNIA

9 901,04

KOSZTY POŚREDNIE

3 988,20

CZYSZCZENIE

565,00

Nasiona kminku

t

200,00

1,7

340,00

Nasiona grochu

t

50,00

4,5

225,00

Plantacja kminku

ha

137,00

1,0

137,00

Plantacja grochu

ha

126,20

1,0

126,20

Ubezpieczenie upraw od ryzyk atmosferycznych

Podatki i ubezpieczenia pozostałe
Koszt pracy maszyn własnych

263,20

380,00
1 780,00

Koszty utrzymania budynków

400,00

Koszt pracy najemnej

300,00

Koszty pozostałe

300,00

NAKŁADY CAŁKOWITE

8 079,72

DOCHÓD ROLNICZY NETTO z dwuletniego cyklu

5 912,84

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ARiMR oraz danych pozyskanych od rolnika.

Groch siewny jest jednym z najbardziej dochodowych gatunków rodziny Fabaceae [www.ekonomika.kpodr.pl, dostęp 8.06.2018]. Połączenie dużego potencjału
rośliny bobowatej z zielarstwem niesie za sobą szereg korzyści agrotechnicznych
oraz ekonomicznych. Pod względem agrotechnicznym groch, jako roślina strączkowa mająca zdolność wiązania wolnego azotu, doskonale wykorzystał składnik
na własne potrzeby, a jego nadwyżkę pozostawił roślinie następczej-kminkowi.
Obniżyło to nakłady na nawożenie mineralne. Optymalna zasobność gleby pozytywnie wpłynęła na dobre przezimowanie plantacji i zaowocowała wyższym
plonem owoców w drugim roku uprawy. Ponadto jednoczesna uprawa kminku
z grochem ułatwiała walkę z chwastami poprzez zastosowanie w pierwszym roku
herbicydu na chwasty jednoliścienne zarejestrowanego dla grochu siewnego. Preparat ten nie wpływał negatywnie na rośliny kminku, a pozwolił na utrzymanie
pola w wysokiej kulturze w kolejnym sezonie. Ponadto chemiczna metoda zwalczania chwastów wyeliminowała w pierwszym roku całkowicie nakłady na najemną pracę ręczną. Wzrost kosztów pracy maszyn własnych w tej technologii
związany był z koniecznością pielęgnacji i zbioru grochu siewnego. Duża nadwyżka bezpośrednia pokryła koszty pośrednie, pozostawiając rolnikowi bardzo
zadawalający dochód na poziomie 5 912,84 zł∙ha-1 z dwuletniego cyklu, który był
ponad dwukrotnie większy w odniesieniu do technologii siewu czystego.
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4. Dyskusja
Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że bez względu na wybór technologii uprawy dwuletniego kminku zwyczajnego uzyskany dochód rolniczy netto
był od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy wyższy od dochodu z produkcji
zbóż oraz roślin strączkowych uprawianych bez względu na poziom intensywności. Wyliczenia pokazały, że w skali rocznej uprawy kminku w siewie czystym dochód kształtował się na poziomie 1 249,15 zł∙ha-1, a w technologii współrzędnej
2 956,42 zł∙ha-1. Dla porównania, według wyliczeń specjalistów ODR Minikowo,
roczny dochód rolniczy z jednego hektara przy wysokim poziomie intensywności
dla pszenicy ozimej wyniósł 597,00 zł∙ha-1, dla kukurydzy na ziarno 977,00 zł∙ha-1,
jęczmienia jarego 520,00 zł∙ha-1, pszenżyta ozimego 343,00 zł∙ha-1, natomiast dla
owsa był ujemny. Dla roślin strączkowych uzyskano dochód z hektara na poziomie
598,00 zł∙ha-1 dla łubinu wąskolistnego, dla bobiku 600,00 zł∙ha-1, dla grochu pastewnego 928,00 zł. Kalkulacja dochodu uprawy łubinu żółtego pokazała, że kwota
uzyskanej nadwyżki bezpośredniej nie pokryła kosztów pośrednich, co spowodowało ujemny wynik kalkulacji. Bardzo zbliżone wartości do dochodu rolniczego
z produkcji kminku zwyczajnego w siewie czystym w skali roku uzyskano dla grochu siewnego (jadalnego) przy najwyższym i średnim poziomie intensywności.
Dochód został określony na poziomie kolejno 1 413,00 zł∙ha-1 i 1 036,00 zł∙ha-1.
Przy wyborze uprawy rośliny zielarskiej w technologii współrzędnej udowodniono ponad dwukrotny wzrost dochodu rolniczego w odniesieniu do technologii siewu czystego, którego wartość wynosiła 5 912,84 zł z dwuletniego cyklu
biologicznego. Rocznie dało to wpływy rzędu 2 956,42 zł. Wyższą dochodowość
roczną wykazała, według ODR, jedynie uprawa buraka cukrowego na wysokim
poziomie intensyfikacji (3 079,00zł∙ha-1) oraz ziemniaka jadalnego przy średniej
(4 641,00 zł∙ha-1) i wysokiej intensywności (6 826,00 zł∙ha-1). Kalkulacja dochodu z rzepaku ozimego (2 826 zł∙ha-1 przy najwyższym poziomie intensywności)
pokazała, że uprawa kminku z grochem może stać się alternatywą dla roślin oleistych. Zmiana może być korzystna ze względów ekonomicznych oraz agrotechnicznych. Zioła mogą bowiem rozwiązać problem monokulturowości [www.ekonomika.kpodr.pl, dostęp 8.06.2018]. Technologia uprawy kminku zwyczajnego
wraz z rośliną jarą pozwoliła na uzyskanie dodatkowego dochodu w pierwszym
roku uprawy, co znacząco wpłynęło na ostateczny dochód rolnika.
Zielarstwo, choć dochodowe, jest trudnym kierunkiem produkcji i wymaga
wyspecjalizowania gospodarstw rolnych, szczególnie w aspekcie zaplecza maszynowego. Rodzinny charakter polskich gospodarstw rolnych jest czynnikiem
sprzyjającym zakładaniu kontrolowanych plantacji ziół. To specyficzny dział produkcji, który z zależności od wyboru technologii wymaga nakładów pracy ręcz-
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nej, z czym nie mamy do czynienia w przypadku uprawy zbóż, rzepaku czy roślin
bobowatych. Pod warunkiem utożsamienia uprawy ziół w Polsce z przemysłem
farmaceutycznym nasz kraj może stać się pionierem zielarstwa i szansą dla tysięcy
gospodarstw [Jambor 2007].

5. Wnioski
1. Bez względu na wybór technologii uprawy kminku zwyczajnego uzyskany
dochód rolniczy netto był wyższy od dochodu z uprawy zbóż oraz niektórych roślin strączkowych.
2. Uprawa w siewie czystym powodowała brak zbiorów w pierwszym roku
znacząco obniżając wartość produkcji.
3. Uprawa kminku zwyczajnego z grochem siewnym zapewnia przychód ze
sprzedaży nasion oraz dopłat bezpośrednich w pierwszym roku uprawy,
zwiększając dochód ponad dwukrotnie w porównaniu do siewu czystego.
Ponadto przyczynia się do zwiększenia plonu owoców kminku.
4. Porównując roczne dochody z hektara, uprawa kminku w siewie czystym
może być alternatywą dla uprawy grochu jadalnego, natomiast uprawa
współrzędna dla uprawy rzepaku ozimego.
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DOCHODOWOŚĆ PRODUKCJI KMINKU ZWYCZAJNEGO

Słowa kluczowe: kminek zwyczajny, dochodowość produkcji, uprawa współrzędna, siew
czysty, zielarstwo, gospodarstwo zielarskie
STRESZCZENIE

Uprawa ziół staje się coraz popularniejszym kierunkiem produkcji rolnej, będącej alternatywą dotychczasowej działalności. Jednym z ziół uprawianym w naszym kraju jest
dwuletni kminek zwyczajny. Znane są dwie technologie jego uprawy: z siewu czystego oraz
uprawa współrzędna. Celem artykułu jest porównanie dochodowości produkcji kminku
zwyczajnego uprawianego każdą z tych metod w wybranym gospodarstwie rolnym oraz
analiza porównawcza uzyskanych kwot z wynikami kalkulacji popularnych gatunków roślin rolniczych. Oba sposoby uprawy kminku przynoszą zadawalające dochody, wyższe
od zbóż i niektórych roślin strączkowych. Wybór technologii z rośliną współtowarzyszącą
pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału ekonomiczno- agrotechnicznego gospodarstwa rolniczego, czego efektem jest bardzo wysoki dochód rolniczy netto na poziomie
5812,84 zł∙ha-1 z dwuletniego cyklu.
MONIKA ZAJĄKAŁA, IZABELA WIELEWSKA
PROFITABILITY OF THE PRODUCTION OF THE CARAWAY

Keywords: caraway, profitability of the production, coordinate crop, pure sowing, herbalism, herbalist’s farm
SUM M A RY

The cultivation of herbs is becoming an increasingly popular field of agricultural production, being an alternative to existing activities. One of the herbs grown in our country
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is a two-year caraway. Two technologies of its cultivation are known: from pure sowing
and coordinate cultivation. The aim of the article is to compare the profitability of cumin
production grown with each of these methods in a selected farm and a comparative analysis of the obtained quantities with the results of calculations of popular agricultural plant
species. Both ways of growing cumin bring a satisfying income, higher than cereals and
some legumes. The choice of technology with the associated plant allows better use of the
economic and agrotechnical potential of the farm, which results in a very high income
from agricultural activity amounting to PLN 5812,84 ∙ ha-1 from a two-year cycle.
e-mail: monika_zareba@interia.pl
e-mail: izabel2000@wp.pl
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1. Wstęp
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nastąpił znaczny wzrost liczby
rejestrowanych odmian rzepaku ozimego, zarówno populacyjnych jak i mieszańcowych, z przewagą odmian zagranicznych. Według najnowszych danych
(z 2015 roku) w naszym krajowym rejestrze wpisanych jest łącznie 111 odmian
rzepaku ozimego, w tym 39 odmian populacyjnych i 72 odmian mieszańcowych.
Wśród nich jest 12 odmian krajowych i 99 zagranicznych. Ponad połowę zarejestrowanych odmian stanowią nowe, wpisane do rejestru w ostatnich pięciu latach
[Lista opisowa COBORU, 2015]. Mając do wyboru taką liczbę odmian trudno
jest podjąć decyzję i mieć pewność właściwego wyboru. W tym celu powstały
listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województw. Obecnie na
takich listach znajduje się 41 odmian rzepaku ozimego, z czego zdecydowaną
większość stanowią odmiany mieszańcowe, w liczbie 29. W ostatnich latach rejestruje się więcej odmian mieszańcowych [Bobrecka-Jamro i in. 2013]. W roku
2015 do Krajowego Rejestru dopisano 14 nowych odmian, wszystkie mieszańcowe, chociaż w przypadku obydwu typów odmian obserwuje się systematyczny, równomierny wzrost plonowania rejestrowanych odmian [Wałkowski 2011,
Ogrodowczyk i Bartkowiak-Broda 2013]. Odmiany mieszańcowe odznaczają się
bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem, często także odpornością na choroby
1 Wkład pracy: Szymon Hoppe – 50%, Anna Wenda-Piesik – 50%.
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i wyleganie, dużą zdolnością adaptacyjną, tolerancją na jakość gleb oraz stresowe
warunki środowiska [Święcicki i in. 2011]. Mogą przewyższać plonowaniem odmiany populacyjne o około 10% [Wałkowski 2012]. Możliwości wykorzystania
postępu w hodowli ozimych odmian rzepaku szacuje się na 65-85 kg∙ha-1 rocznie [Arseniuk i Oleksiak 2009]. Ponadto stosowanie odpowiedniej technologii
uprawy może przyczynić się do wzrostu plonu [Sova i in. 1998]. Plonowanie odmian rzepaku ozimego jest uzależnione zarówno od warunków siedliskowych,
pogodowych (temperatura, opady, nasłonecznienie), topograficznych (skłony
terenu), glebowych, jak i wielu agrotechnicznych (zmianowanie, nawożenie, obsada powschodowa, ochrona roślin, pielęgnacja, termin zbioru). Uważa się, że
nawożenie, zwłaszcza azotowe, spełnia najważniejszą rolę plonotwórczą dla rzepaku ozimego [Diepenbrock 2000, Barłóg i Grzebisz 2004, Rathke i in. 2006].
Dwie dekady temu technologie tzw. niskonakładowe pozwalały uzyskiwać plony
nasion rzepaku na poziomie 2,5 t∙ha-1, kosztem pogarszania urodzajności gleby
i relatywnie wysokich nakładów stałych [Sova i in. 1998]. Obecnie, technologie
uwzględniają bardzo duże wymagania rzepaku ozimego w odniesieniu do nawożenia, ochrony i pielęgnacji roślin. Dlatego przyjmuje się, że najniższe nakłady
i najwyższy wskaźnik opłacalności uzyskiwany jest przy plonie 5,0 t∙ha-1. W badaniach COBORU, w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian na terenie całego
kraju prowadzone są doświadczenia porejestrowe z większością zarejestrowanych
odmian. Do roku 2007 dla rzepaku prowadzono je w 2 technologiach: A1 – mniej
intensywnej (z mniejszą dawką azotu o 40 kg∙ha-1, bez fungicydów, bez regulatora
wzrostu, i bez dokarmiania nalistnego), oraz w wysokonakładowej technologii
A2, w której poza wyższą całkowitą dawką azotu (250 kg∙ha-1), stosowano 3 zabiegi fungicydowe, dokarmianie nalistne, regulator wzrostu i preparat na sklejanie
łuszczyn.
Problem doboru odmian rzepaku ozimego do warunków siedliskowych w województwie kujawsko-pomorskim jest ważny, ponieważ udział w strukturze zasiewów tego gatunku jest ponad 2-krotnie większy niż średnio w kraju [Jaskulski i in.
2012], a zróżnicowanie w plonowaniu odmian może sięgać nawet kilkudziesięciu
procent (dane COBORU z wyników PDOiR, 2015). Stąd, zasadnym jest również
badanie celowości stosowania standardowej lub wysokonakładowej technologii
dla odmian, które są rekomendowane przez stacje COBORU dla województwa
kujawsko-pomorskiego.
Celem badań było określenie opłacalności stosowania technologii standardowej i wysokonakładowej dla 10 odmian rzepaku ozimego w warunkach produkcyjnych na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, województwa kujawsko-pomorskiego.
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2. Metodyka badań
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2013-2015 w gospodarstwie
rolnym, w miejscowości Grocholin, powiat nakielski, gmina Kcynia, na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. Współrzędne geograficzne 52°59′24″N
i 17°25′36″E. Gospodarstwo o powierzchni 700 ha prowadzone jest w wysokiej
kulturze rolniczej. W strukturze zasiewów występują następujące gatunki roślin
uprawnych: rzepak ozimy, pszenica ozima, kukurydza i buraki cukrowe. Ponadto, gospodarstwo prowadzi sieć poletek demonstracyjnych oraz doświadczalnych
w obrębie wyżej wymienionych gatunków, testując różne technologie uprawy oraz
sprawdzając przydatność odmian gatunków roślin rolniczych. Doświadczenie na
rzepaku ozimym było prowadzone na glebie brunatnej właściwej, klasy IIIa, kompleksu pszennego bardzo dobrego, o uregulowanym odczynie (pH w KCl 6,8).
Gleba charakteryzowała się wysoką zasobnością w fosfor przyswajalny oraz bardzo wysoką zasobnością w potas i magnez.
Pierwszym czynnikiem w doświadczeniu była technologia uprawy rzepaku
ozimego, drugim czynnikiem była odmiana rzepaku. Obydwie technologie testowano na 10 odmianach rzepaku ozimego, w tym 8 rekomendowanych dla regionu
kujawsko-pomorskiego przez Wojewódzki Zespół PDOiR [Lista odmian 2012]
i 2 odmian rekomendowanych przez PW lechpol, tj. właściciela gospodarstwa rolnego, w którym prowadzono badania. Z grupy odmian populacyjnych badano:
Kadore, Bogart, Adriana, Monolit i Bellevue, a z grupy odmian mieszańcowych:
Rohan, NK Technic, Poznaniak, DK Exquisite i Müller 24. Liczba obiektów doświadczalnych wynosiła 20, w 4 powtórzeniach. Układ doświadczalny zastosowano według metody losowanych podbloków. Powierzchnia poletka wynosiła 18 m2
do siewu, a do zbioru 14 m2.
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące rzepaku ozimego. Wszystkie
nakłady w zakresie nawożenia i ochrony roślin przedstawiono w tabeli 1.
Zróżnicowanie intensywności zabiegów nawożenia i ochrony roślin rzepaku
pomiędzy technologią standardową (A1), a technologią wysokonakładową (A2)
polegało na:
 podwyższeniu w technologii A2 poziomu nawożenia azotowego
o 40 kg N·ha-1,
 zastosowaniu w technologii A2 mikroskładnikowego dokarmiania nalistnego (również w okresie jesiennym) oraz aplikacji preparatu o działaniu biostymulacyjnym, a także wykonanie dodatkowego zabiegu fungicydowego
ochrony chemicznej.

Szymon Hoppe, Anna Wenda-Piesik

80

Tabela 1
Nakłady w zakresie nawożenia i ochrony roślin w dwóch wariantach
technologicznych uprawy rzepaku ozimego
Preparat/Nawóz

Dawka
Jesień

Polifoska 6
(6:20:30)

300 kg·ha-1
(18 kg N·ha-1 + 60 kg P2O5·ha-1
+ 90 kg K2O·ha-1)

Butisan Star 416 SC

2,5 l·ha-1

Caryx 240 SL

1,0 l·ha-1

Perfektmikro + Solubor DF *

1,0 l·ha-1 + 1,0 kg·ha-1
Wiosna

Sól potasowa
(60% K2O)

60 kg·ha-1
(36 kg K2O·ha-1)

ESTA Kieserit gran.
(25% MgO +50% SO3)

100 kg·ha-1
(25 kg MgO + 20 kg S·ha-1)

Saletra amonowa (34N)

250 kg·ha-1
(85 kg N·ha-1)

Saletra amonowa (34N)

320 kg·ha-1
(108 kg N·ha-1)

Perfektmikro + MgSO4

2,0 l·ha-1 + 5,0 kg·ha-1

Basfoliar 36 Extra
+ Adob Zn
+ Adob Mn
+ Solubor DF

5,0 l·ha-1
+1,0 l·ha-1
+ 1,5 l·ha-1
+ 3,5 kg·ha-1

Fylloton

1,0 l·ha-1

Fylloton

1,5 l·ha-1

Proteus 110 OD

0,5-0,6 l·ha-1

Fastac 100 EC

0,1 l·ha-1

Proteus 110 OD

0,5-0,6 l·ha-1

Caryx 240 SL

1,0-1,4 l·ha-1

Pictor 400 SC

0,5 l·ha-1

Spodnam 555 SC

0,6 l·ha-1

Roundup 360 SL

4,0 l·ha-1

*Objaśnienie – zacienione pola obejmują nakłady poniesione tylko w technologii wysokonakładowej

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Do oceny efektywności technologii standardowej i wysokonakładowej w uprawie rzepaku ozimego wykorzystano nadwyżkę bezpośrednią według metodyki
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IERiGŻ-PIB [Ziętek 2008]. Nadwyżkę bezpośrednią wyliczono jako iloczyn plonu
i ceny jednostkowej, powiększony o wartość dopłat, a pomniejszony o bezpośrednie
koszty produkcji.

3. Wyniki badań
W tabelach 2 i 3 przedstawiono rachunek opłacalności uprawy rzepaku ozimego
w dwóch technologiach uprawy, średnio dla 10 odmian. Uwzględniając średni
plon nasion odmian rzepaku ozimego, jaki otrzymano w latach 2013-2015 (rysunek 1), wartość produkcji w technologii A1 wyniosła 9 027 zł·ha-1, a w A2 wyniosła 9 894 zł·ha-1 (bez dopłaty JPO) (tabela 1 i 2). Różnica pomiędzy większą
intensywnością zabiegów nawożenia i ochrony roślin rzepaku w technologii wysokonakładowej (A2) w porównaniu ze standardową (A1), spowodowała wzrost
kosztów bezpośrednich o 5,1 pp. Największe zwiększenie kosztu było związane
z zastosowaniem nawozu dolistnego i biostymulatora (tabela 3). W technologii
A2 uzyskano większą nadwyżkę bezpośrednią (7 192 zł ha-1), tj. o 341 zł większą, niż w technologii standardowej A1. Również większy (o 536 zł ha-1) okazał
się bezpośredni koszt produkcji (tabela 2 i 3). W technologii standardowej (A1),
w której zastosowano niższe nawożenie oraz mniej intensywną ochronę roślin,
przy niższym plonie, wskaźnik opłacalności był niższy o 49% od osiągniętego
w technologii wysokonakładowej (A2). Ponadto, technologia A2 cechowała się
wyższym o 54 zł bezpośrednim kosztem produkcji 1 t nasion (tabela 2 i 3).
Rysunek 1
Plon nasion odmian rzepaku ozimego w technologii standardowej (A1)
i wysokonakładowej (A2) średnio z lat 2013-2015

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Szymon Hoppe, Anna Wenda-Piesik

82

Tabela 2
Opłacalność uprawy rzepaku ozimego w technologii standardowej (A1)
Wyszczególnienie

Plon nasion (t·ha-1)

Produkcja (W1):

5,31

Cena (zł·t-1)

Wartość produkcji (zł·ha-1)

1700

Nakłady i koszty bezpośrednie
(K1):

j.m.

ilość

cena,
zł/kg,t,l

Nasiona

kg

3,00

80,00

9 027
razem koszty,
zł·ha-1

% kosztów
bezpośrednich

240

11,0

1 276

58,6

Nawozy mineralne razem, w tym:
–N

kg

171

3,30

564

– P2O5

kg

60

2,90

174

– K2O (forma chlorkowa)

kg

126

2,60

328

– MgO

kg

25

4,20

105

–S

kg

20

5,25

105

Środki ochrony roślin razem,
w tym:

661

– Butisan Star 416 S.C.

l

2,50

89,00

223

– Caryx 240 SL

l

2,00

115,00

230

– Proteus 110 OD

l

1,00

102,00

102

– Fastac 100 EC

l

0,10

140,00

14

– Spodnam 555 S.C.

l

0,60

60,00

36

– Roundup 360 SL

l

4,00

14,00

56

Nawozy dolistne
Stymulatory wzrostu
–

0,00

0,00

Koszty bezpośrednie razem (K1)

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2 176

100,0

Nadwyżka bezpośrednia bez
dopłat (W1-K1)
Wskaźnik opłacalności bezpośredniej W1/K1 x 100 (%)

30,4

6 851
414,8 %

Bezpośredni koszt produkcji 1 t nasion – 410 zł

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

W przypadku każdej z badanych odmian rzepaku, zarówno populacyjnych
jak i mieszańcowych, osiągano większą nadwyżkę bezpośrednią po zastosowaniu
technologii wysokonakładowej. Odmiana Bellevue była najwyżej plonującą spośród
wszystkich odmian w technologii wysokonakładowej (rysunek 1) i osiągnęła również
najwyższą nadwyżkę bezpośrednią (6 943 zł·ha-1) (rysunek 2). Kolejną, a pierwszą
spośród odmian mieszańcowych, okazała się odmiana Poznaniak z wynikiem
6 841 zł·ha-1, wyprzedzając nieznacznie odmianę DK Exquisite.
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Tabela 3
Opłacalność uprawy rzepaku ozimego w technologii wysokonakładowej (A2)
Wyszczególnienie

Plon nasion (t·ha-1)

Produkcja (W2):

5,82

Cena (zł·t-1)

Wartość produkcji (zł·ha-1)

1700

9 894
razem koszty,
zł·ha-1

% kosztów
bezpośrednich

240

8,9

1 408

52,1

Nakłady i koszty bezpośredni (K2):

j.m.

ilość

cena,
zł/kg,t,l

Nasiona

kg

3,00

80,00

–N

kg

211

3,30

696

– P 2O 5

kg

60

2,90

174

– K2O (forma chlorkowa)

kg

126

2,60

328

– MgO

kg

25

4,20

105

–S

kg

20

5,25

105

Nawozy mineralne razem, w tym:

Środki ochrony roślin razem, w tym:

826

– Butisan Star 416 S.C.

l

2,50

89,00

222

– Caryx 240 SL

l

2,00

115,00

230

– Pictor 400 S.C.

l

0,50

330,00

165

– Proteus 110 OD

l

1,00

102,00

102

– Fastac 100 EC

l

0,10

140,00

14

– Spodnam 555 S.C.

l

0,60

60,00

36

– Roundup 360 SL

l

4,00

14,00

56

Nawozy dolistne razem, w tym:

141

– Perfektmikro

l

3,00

13,50

– Basfoliar 36 Extra

l

5,00

5,80

29

– Adob Zn

l

1,00

7,20

7,2

– Adob Mn

30,6

5,2

41

l

1,50

8,40

13

– Solubor DF

kg

4,50

10,00

45

– MgSO4

kg

5,00

1,40

7

l

2,50

35,00

Stymulatory wzrostu
– Fylloton
Koszty bezpośrednie razem (K2)
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat
(W2-K2)
Wskaźnik opłacalności bezpośredniej W2/K2 x 100 (%)

88

3,2

2 702

100,0

7 192
366,2 %

Bezpośredni koszt produkcji 1 t nasion – 464 zł

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

84

Szymon Hoppe, Anna Wenda-Piesik

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dla odmiany DK
Exquisite uzyskano wysoki i podobny w obu technologiach uprawy, potencjał plonotwórczy i dochodowy (rysunek 1 i 2). Odmiany Bogart i Müller 24 osiągnęły najbardziej zbliżony do średniej wynik nadwyżki bezpośredniej w obu technologiach uprawy. Ponadto, w technologii wysokonakładowej nadwyżka była jednakowa dla odmiany Bogart i Müller 24. Najmniejszą nadwyżką bezpośrednią cechowała się odmiana
Monolit, tj. 6 263 zł·ha-1, co stanowi o 5% mniej, niż wynosiła średnia w technologii
A2. Analizując dane pod kątem różnicy wartości nadwyżki pomiędzy uprawą rzepaku w technologiach A2 i A1 stwierdzono inną kolejność wyników badanych odmian
(rysunek 3). W przypadku sześciu odmian (Kadore, Adriana, Poznaniak, Monolit,
Rohan, Müller 24) różnica wartości nadwyżki w technologii A2 wyniosła ponad 5%
w stosunku do osiągniętej w technologii standardowej (rysunek 3). Spośród odmian
populacyjnych najlepiej przedstawiała się odmiana Kadore, której uprawa średnio za
lata 2013-2015 dała ponad 732 zł·ha-1 nadwyżki w stosunku do uzyskanej w technologii standardowej. Natomiast wśród odmian mieszańcowych największy przyrost wartości nadwyżki bezpośredniej osiągnęła w technologii wysokonakładowej odmiana
Poznaniak. Wartość tej nadwyżki (392 zł ha-1) stanowiła jednak tylko 53,6% różnicy
wartości nadwyżki najlepszej odmiany Kadore. Należy stwierdzić, że odmiana DK
Exquisite nie wykazała dodatniego wyniku nadwyżki bezpośredniej w warunkach
intensywnej technologii produkcji. Otóż w obu technologiach wynik ekonomiczny
mierzony wartością nadwyżki bezpośredniej był praktycznie identyczny (rysunek 2
i 3), mimo dość dobrego poziomu plonowania (rysunek 1).
Rysunek 2
Nadwyżka bezpośrednia z uprawy odmian rzepaku ozimego w technologii
standardowej (A1) i wysokonakładowej (A2) średnio z lat 2013-2015

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.
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Rysunek 3
Różnica wartości nadwyżki bezpośredniej odmian rzepaku ozimego
uprawianego w technologii wysokonakładowej (A2) i standardowej (A1)
średnio z lat 2013-2015

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

4. Dyskusja
Z przeprowadzonych badań wynika, że uprawa rzepaku ozimego jest dość kosztowna. Natomiast, wraz ze wzrostem nakładów wzrastały również wielkość
i wartość produkcji oraz nadwyżka bezpośrednia. Wzrost nakładów jest bezpośrednio związany ze wzrostem plonów. W latach 2013-2015 wystąpiły wysokie
ceny płodów rolnych, jak również relatywnie wysokie koszty produkcji (tabela 2
i 3). Według obliczeń własnych w strukturze kosztów bezpośrednich produkcji
rzepaku, największy udział stanowiły nawozy mineralne (w A1 – 58,6%, w A2 –
52,1%). Udział kosztów środków ochrony roślin (w A1 – 30,4%, w A2 – 30,6%)
nie różnił się między technologią standardową (A1), a wysokonakładową (A2).
Podobną strukturę bezpośrednich kosztów produkcji rzepaku ozimego stwierdzili inni autorzy [Jankowski 2000a,b, Budzyński i in. 2005, Skarżyńska 2007].
Wyniki doświadczeń własnych wskazują, że wszystkie badane odmiany, zarówno
populacyjne, jak i mieszańcowe, wykazały większą nadwyżkę bezpośrednią po
zastosowaniu technologii wysokonakładowej, a sześć odmian (Kadore, Adriana,
Poznaniak, Monolit, Rohan, Müller 24) osiągnęło nadwyżkę ponad 5% większą
od stwierdzonej w technologii standardowej. Spośród odmian populacyjnych naj-
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lepiej zareagowała na technologię A2 odmiana Kadore, dla której wzrost wartości
nadwyżki bezpośredniej z takiej uprawy stanowił blisko 13%. Natomiast wśród
mieszańcowych, najbardziej opłacalna w technologii A2 okazała się odmiana Poznaniak (6,1%). Z kolei odmiana DK Exquisite, która wykazała wysoki potencjał
plonotwórczy w obu technologiach uprawy nie dała korzystnego wyniku ekonomicznego w warunkach technologii A2. W przypadku tej odmiany różnica w nadwyżce wyniosła zaledwie 1,20 zł·ha-1 na korzyść uprawy wysokonakładowej. Na
podstawie tych wyników można stwierdzić, że dla odmiany DK Exquisite nie ma
ekonomicznego uzasadnienia stosowania dodatkowych nakładów ponad technologię standardową. Budzyński i in. [2005] wykazują przewagę technologii wysokonakładowej nad standardową oraz potwierdzają, że wartość nadwyżki bezpośredniej jest w tej technologii najwyższa. Jarecki i in. [2013] stwierdzili, że wyższy
poziom agrotechniki w stosunku do niższego wpłynął na istotny wzrost plonów
nasion rzepaku ozimego o 11,9%. Sova i in. [1998] analizując różne warianty
technologii uprawy rzepaku ozimego również dowiedli znaczącej przewagi intensywnej technologii w stosunku do wariantu standardowego. Jednakże nie można
bezpośrednio porównać wyników technologii standardowej tych autorów z technologią A1 w badaniach własnych, gdyż nie zastosowano tam żadnych zabiegów
fungicydowych, ani regulatorów wzrostu i dojrzewania roślin. Wysoki potencjał
plonotwórczy i właściwa reakcja odmian rzepaku ozimego na zastosowanie technologii wysokonakładowej może również wynikać z prawidłowego zmianowania.
Według Budzyńskiego i in. [2005] największą efektywność ekonomiczną uprawy
rzepaku osiągano w gospodarstwach, w których rzepak ozimy stanowi nie więcej
niż 20% w strukturze zasiewów. Pod tym względem, doświadczenia w Grocholinie były prowadzone w korzystnych warunkach, z zachowaniem udziału rzepaku
ozimego poniżej 20% w strukturze zasiewów.

5. Podsumowanie
Wszystkie badane odmiany wykazały większą nadwyżkę bezpośrednią po zastosowaniu technologii wysokonakładowej, a sześć odmian (Kadore, Adriana,
Poznaniak, Monolit, Rohan, Müller 24) miało nadwyżkę o ponad 5% większą
w stosunku do osiągniętej w technologii standardowej. Spośród populacyjnych
odmian, największy przyrost wartości nadwyżki bezpośredniej w warunkach
technologii wysokonakładowej uzyskała odmiana Kadore (około 13%). Natomiast wśród mieszańcowych ta technologia okazała się najbardziej korzystna dla
odmiany Poznaniak (6,1%). W przypadku uprawy odmiany DK Exquisite nie ma
ekonomicznego uzasadnienia stosowanie technologii wysokonakładowej.
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OPŁACALNOŚĆ UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO W TECHNOLOGII STANDARDOWEJ
I WYSOKONAKŁADOWEJ W WARUNKACH WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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STRESZCZENIE

W latach 2013-2015, w Grocholinie, woj. kujawsko-pomorskie badano 10 odmian rzepaku ozimego w technologii standardowej i wysokonakładowej. Sześć odmian (Kadore,
Adriana, Poznaniak, Monolit, Rohan, Müller 24) miały nadwyżkę bezpośrednią o ponad
5% większą w technologii wysokonakładowej w stosunku do osiąganej w technologii
standardowej. Największy przyrost wartości nadwyżki bezpośredniej w technologii wysokonakładowej uzyskała populacyjna odmiana Kadore (13% wzrost), a z mieszańcowych
Poznaniak.
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PROFITABILITY OF WINTER OILSEED RAPE CULTIVATION IN STANDARD
AND HIGH-INPUT TECHNOLOGY IN KUJAWSKO-POMORSKIE REGION
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SUM M A RY

Field studies carried out on a farm in Grocholin in 2013-2015, on ten cultivars of
winter oilseed rape in standard and high-input technology. Six of tested cultivars showed
larger direct surplus after applying the high-input technology (Kadore, Adriana, Poznaniak, Monolit, Rohan, Müller 24) about 5% higher compared to the standard technology.
Among the population varieties the highest profitability in high-input technology was
recorded for Kadore (13% increase), while among the hybrid varieties this technology
proved to be the most profitable for Poznaniak.
e-mail: apiesik@utp.edu.pl
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1. Wstęp
Konopie znane są w polskim rolnictwie od wielu lat jako rośliny włókniste, uprawiane w celu pozyskiwania włókna na cele tekstylne oraz w innych gałęziach
gospodarki [Karus, Vogt 2004]. Włókno konopne wykorzystywane jest między
innymi w budownictwie, jako materiał izolacyjny oraz w formie płyt paździerzowych, w przemyśle motoryzacyjnym a także jako składnik biokompozytów [de
Bruijn i in. 2009, Sawpan i in. 2011]. Dzięki rozbudowanej części wegetatywnej
roślin, konopie mają duże możliwości efektywnego wykorzystywania energii słonecznej i absorpcji dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy [Yang i in. 2012]. Jednocześnie, z uwagi na palowy system korzeniowy, mogą korzystać z wody oraz
składników pokarmowych występujących w głębszych warstwach gleby [Burczyk i in. 2005, Amaducci i in. 2008]. Dzięki temu, nawet w mniej korzystnych
warunkach środowiskowych (gleby uboższe w materię organiczną, niskie opady
atmosferyczne podczas wegetacji), są zdolne do wytworzenia wysokich plonów
biomasy. Z tego względu wykorzystywane są także na terenach pokopalnianych
w celu rekultywacji terenów zdegradowanych np. przez odkrywkowe kopalnie
węgla brunatnego [Mańkowski i in. 2014].
Jednakże konopie włókniste dają niskie plony nasion (około 8-12 dt·ha-1). Są
one wykorzystywane głównie jako materiał siewny lub też do produkcji oleju spożywczego [Burczyk i in. 2008]. Ponadto z kwiatostanów konopi włóknistych można otrzymać cenny olejek eteryczny lub CBD (kannabidiol) [Burczyk i in. 2009,
Burczyk 2015]. Jest to organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów.
1 Wkład pracy: Henryk Burczyk – 50%, Jakub Frankowski – 50%.
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W przeciwieństwie do swojego izomeru – THC (tetrahydrokannabinolu) – nie
ma działania psychoaktywnego, natomiast wykazuje właściwości przeciwpsychotyczne oraz neuroprotekcyjne [Mechoulam i in. 2002, Morgan i Curran 2008,
Mannucci i in. 2017].
Z uwagi na powyższe zalety konopi oraz postępujące zmiany klimatu, w 2007
roku postanowiono rozpocząć proces hodowlany, którego celem było otrzymanie
nowej formy konopi oleistych różniącej się od typowych przedstawicieli konopi
włóknistych przede wszystkim wysokim plonem nasion (powyżej 40 dt·ha-1). Mogłyby one stanowić cenny surowiec do produkcji oleju spożywczego, kosmetyków
lub jako biokomponent do wytwarzania paliw transportowych [Burczyk, Oleszak
2016].

2. Materiał i metody badań
W celu otrzymania nowej formy konopi dokonano w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) w Pętkowie krzyżówki dwóch odmian konopi włóknistych (jednopiennych z dwupiennymi). W wyniku przeprowadzonych skojarzeń uzyskano w pokoleniu F₁ dużą
zmienność form. Następnie dokonano pozytywnej selekcji roślin o najniższym
wzroście, dobrze wykształconych kwiatostanach i krótkim okresie wegetacji. Po
siedmiu latach intensywnych prac i selekcji roślin uzyskano interesujące rody hodowlane. Najlepszy z nich, pod nr IWN-P/08N, zgłoszono w 2014 roku do badań
rejestrowych w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Decyzją Dyrektora tejże jednostki z dnia 10 lutego 2017 roku wpisano
odmianę Henola do krajowego rejestru pod numerem R 2908.
Charakteryzuje się ona krótszym okresem wegetacji, około 50% mniejszą
długością techniczną roślin oraz istotnie większymi kwiatostanami od konopi
włóknistych odmiany Białobrzeskie (fotografia 1). Ze względu na tak znaczną odmienność Henoli od wszystkich pozostałych odmian znajdujących się w rejestrze
zaproponowano wydzielenie nowego podgatunku konopi oleistych (Cannabis sativa L. var. oleifera), podobnie jak to ma miejsce w przypadku lnu włóknistego
i oleistego [Burczyk, Oleszak 2016].
Równocześnie, w latach 2013-2015 w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Starym Sielcu, przeprowadzono doświadczenia polowe mające na celu poznanie wpływu gęstości siewu (20, 40 i 60
kg·ha-1) na wysokość i jakość plonu nasion rodu będącego w badaniach rejestrowych (pod obecną nazwą odmiany – Henola), metodą bloków losowych w czterech powtórzeniach. Powierzchnia jednego poletka doświadczalnego wynosiła
20 m2. Doświadczenia wykonano na stanowisku po pszenicy ozimej, w rejonie
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o niskiej ilości opadów atmosferycznych (<550 mm/rok), na glebach o średniej
przydatności rolniczej (klasa IV) oraz następującej zasobności w składniki pokarmowe wynoszące (w mg/100 g gleby): 37,2 P2O5, 26,7 K2O i 14,6 MgO przy
pH 6,3. Wpływ gęstości siewu porównywano przy następującym poziomie nawożenia mineralnego (w kg·ha-1): 40 N, 30 P₂O₅ i 80 K₂O. Uprawę roli wykonywano
od jesieni zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zasiewu zaprawionych
nasion dokonano w końcu kwietnia. Zarówno przed siewem, jak również w okresie wegetacji roślin, nie stosowano środków ochrony roślin, gdyż nie stwierdzono
występowania chorób ani szkodników, jak również istotnego zachwaszczenia pola
[Burczyk, Oleszak 2016].

Fotografia 1. Porównanie konopi włóknistych z oleistymi.
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Konopie zbierano w fazie pełnej dojrzałości nasion. Podczas zbioru pobierano próby w celu oznaczenia parametrów fizycznych i chemicznych nasion oraz
słomy. Następnie zbadano zawartość oleju w nasionach, a także oznaczono skład
kwasów tłuszczowych. Ponadto określono zawartość suchej masy oraz wydajność
energetyczną słomy, stanowiącej odpad przy uprawie konopi na nasiona. Dzięki temu możliwe było określenie możliwości efektywnego zagospodarowania
wszystkich składników plonu.
Zawartość oleju w nasionach oznaczano poprzez ekstrakcję metodą Soxhleta,
a kwasów tłuszczowych przy pomocy chromatografu gazowego. Wydajność energetyczną słomy określano natomiast na kalorymetrze w laboratorium IWNiRZ
w Poznaniu. Efektywność zastosowanej gęstości siewu nasion oceniano na podstawie wysokości plonu nasion, zawartości i wydajności oleju z 1 ha powierzchni
upraw oraz plonu słomy, a także jej wydajności energetycznej.
W celu poznania wpływu warunków pogodowych na plonowanie roślin, dokonywano w miejscu prowadzenia doświadczeń polowych, w latach 2013-2015,
pomiarów opadów atmosferycznych (tabela 1), oraz temperatury powietrza
w okresie wegetacji roślin (tabela 2), które także wykorzystano do interpretacji
wyników doświadczeń.
Tabela 1
Roczne i okresowe sumy opadów atmosferycznych
w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ Sielec Stary
Okresy (miesiące)

Opady w latach [mm]
2013

2014

2015

Średnia wieloletnia1)

Miesiące I – XII

636,0

573,2

310,5

542,0

Miesiące III – X

494,4

491,8

169,4

411,0

III

35,6

41,0

38,3

32,0

1)

IV

42,1

39,9

31,3

37,0

V

107,2

145,8

23,0

61,0

VI

94,8

27,4

25,9

53,0

VII

35,6

67,0

31,5

78,0

VIII

55,1

43,0

-

60,0

IX

86,8

77,0

18,2

49,0

X

37,2

50,7

1,2

41,0

Lata 1960 – 2000 dla miasta Rawicz.

Źródło: Wyniki badań własnych.
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Tabela 2
Średnie miesięczne temperatury
w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ Sielec Stary
Okresy (miesiące)

Temperatura w latach [˚C]
2013

2014

2015

Średnia wieloletnia1)

Miesiące III – X

11,75

12,95

12,76

11,55

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

-1,9
7,2
13,0
16,6
19,8
18,2
11,8
9,3

5,2
8,4
12,3
15,3
20,8
17,1
14,3
10,2

4,1
7,1
12,6
15,3
20,1
21,9
14,9
6,1

2,5
7,3
12,7
15,6
17,4
16,2
12,6
8,1

1)

Lata 1960 – 2000 dla miasta Rawicz.

Źródło: Wyniki badań własnych.

Najwyższe opady atmosferyczne zanotowano w 2013 roku. Zarówno w tym,
jak i w kolejnym, 2014 roku, roczna suma opadów była wyższa, niż średnia wieloletnia. W obydwu okresach wegetacyjnych opady w maju oraz we wrześniu były
znacznie powyżej normy. Natomiast w 2015 roku opady były o ponad połowę
niższe, niż w 2013 roku. Jedynie w marcu nieznacznie przekroczyły średnią wieloletnią, a w sierpniu, w miejscu prowadzenia doświadczeń, opady nie wystąpiły
wcale, co skutkowało długotrwałą suszą.
Średnie miesięczne temperatury powietrza w okresie wegetacji roślin nie różniły się w istotny sposób w 2013, 2014 i 2015 roku. Jedynie w 2013 roku w żadnym
miesiącu średnia temperatura nie przekroczyła 20oC i w okresie wegetacji konopi
była nieco niższa, niż w dwóch następnych latach. Jednakże, średnia z trzech lat,
w których prowadzono niniejsze doświadczenia polowe, była wyższa od średniej
wieloletniej (dla pobliskiego miasta Rawicz) [Burczyk, Oleszak 2016].

3. Wyniki badań i dyskusja
Uzyskane wyniki doświadczeń polowych w latach 2013-2015 potwierdzają, iż wysokość plonów nasion jest uzależniona od gęstości siewu. Najwyższe uzyskano
każdego roku przy wysiewie 60 kg·ha-1 (średnio 43,9 dt·ha-1), natomiast najniższe
dla 20 kg·ha-1 (średnio 23,8 dt·ha-1). Masa tysiąca nasion była natomiast zbliżona
dla każdej z zastosowanych gęstości siewu i wynosiła około 14 g (tabela 3).
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Tabela 3
Plony nasion konopi w latach 2013-2015 w ZD Stary Sielec
Gęstość siewu
[kg·ha-1]

Plony nasion
[dt·ha-1]
2013

2014

2015

Średnia

Masa 1000 nasion
[g]

20

18,3

32,2

21,0

23,8

14,4

40

27,6

50,0

26,2

34,6

13,7

60

37,3

66,0

28,4

43,9

13,4

Źródło: Wyniki badań własnych.

Znaczne różnice plonu nasion dla tych samych gęstości siewu w porównywanych latach spowodowane były przebiegiem pogody, a zwłaszcza wielkością
opadów atmosferycznych. Najwyższe plony nasion (do 66,0 dt·ha-1) uzyskano
w drugim roku prowadzenia doświadczeń, z uwagi na korzystny przebieg pogody
dla wegetacji konopi. Niższe plony nasion zebrano w 2013 roku na skutek intensywnych opadów, które doprowadziły do czasowego podtopienia roślin. Jednakże najniższy plon nasion uzyskano w trzecim roku prowadzenia doświadczeń
(średnio 25,2 dt·ha-1), ze względu na wystąpienie długotrwałej suszy w połączeniu
z wysokimi temperaturami powietrza.
Zawartość oleju w nasionach nie zależała od gęstości siewu i wynosiła nieco ponad 28% (tabela 4). Natomiast wydajność oleju jest proporcjonalna do wysokości plonu nasion we wszystkich porównywanych latach i gęstościach siewu
(tabela 4). Jednakże, z uwagi na wyższe plony nasion konopi oleistych, średnia
wydajność oleju z jednostki powierzchni pola (9,7 dt·ha-1) jest trzykrotnie większa, niż z nasion konopi włóknistych.
Tabela 4
Zawartość i wydajność oleju z nasion konopi w latach 2013-2015
Gęstość siewu [kg·ha-1]

Plon nasion
[dt·ha-1]

Zawartość oleju
[% s.m. nasion]

Wydajność oleju
[dt·ha-1]

20

23,8

28,4

6,80

40

34,6

28,2

9,80

60

43,9

28,4

12,50

Źródło: Wyniki badań własnych.

Skład kwasów tłuszczowych w oleju konopnym jest inny w porównaniu z olejem
lnianym i rzepakowym. Zawiera on więcej kwasów: palmitynowego, stearynowego
oraz linolowego. W stosunku do oleju lnianego znajduje się w nim mniej kwasów
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oleinowego i linolenowego. Natomiast zawartość kwasu eikozenowego jest niewielka i porównywalna we wszystkich analizowanych olejach (tabela 5). Po wytłoczeniu
oleju na zimno pozostaje mąka konopna, zawierająca około 30% białka [Huppertz
i in. 1997], którą także można wykorzystać gospodarczo. Poza tym, obłuszczone
nasiona stanowią cenny dodatek do pieczywa i innych wyrobów spożywczych.
Tabela 5
Skład kwasów tłuszczowych w oleju z nasion konopi w latach 2013-2015
Kwasy tłuszczowe [%]
Rodzaje oleju

palmitynowy

stearynowy

oleinowy

linolowy

linolenowy

eikozenowy

7,39
5,20
3,00

3,73
1,90
0,50

15,6
25,0
56,0

32,4
13,3
18,0

37,1
49,0
10,0

0,55
0
1,00

konopny
lniany
rzepakowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Wałkowski i in. 1998].

Plony powietrznie suchej masy słomy konopi oleistych (o 15% zawartości wilgoci) przedstawione w tabeli 6. różnią się znacząco, zarówno w porównywanych
latach, jak też ze względu na gęstość siewu. W bardzo suchym 2015 roku plony
słomy były wyższe, niż w 2013 roku przy dostatecznej wilgoci w glebie. Z uzyskanych wartości wynika, że niedobory wody w glebie oraz brak opadów w okresie
wegetacji w większym stopniu wpływają na obniżenie plonu nasion, niż słomy
konopi. Ponadto można stwierdzić, iż konopie oleiste lepiej sobie radzą z niedoborem wody w glebie, niż z jej nadmiarem, dodatkowo niekorzystnie rozłożonym
w okresie wegetacji.
Tabela 6
Plony słomy konopi w latach 2013-2015 w ZD Stary Sielec
Gęstość siewu
[kg·ha-1]

Plony słomy
[dt·ha-1]
2013

2014

2015

Średnia

20

103

136

195

145

40

115

142

231

163

60

128

152

261

180

Średnia

115

143

229

Źródło: Wyniki badań własnych.

Słomę konopi oleistych można wykorzystać w różnych gałęziach gospodarki.
Biomasa pozostająca po odziarnieniu roślin może być przeznaczona na cele energetyczne, np. do produkcji biopaliw stałych, takich jak pellety czy brykiety.
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Wartość energetyczna słomy konopi oleistych jest porównywalna z parametrami charakteryzującymi biomasę konopi włóknistych, uprawianych zarówno
w plonie głównym, jak też w poplonie ścierniskowym i wynosi 1,93 GJ·dt-1 s.m.
[Burczyk 2012, Burczyk 2015]. Jednakże, z uwagi na niskie plony słomy konopi oleistych (40,7 dt·ha-1), jej wydajność energetyczna z jednostki powierzchni
upraw jest niewielka (tabela 7).
Tabela 7
Wydajność energetyczna słomy konopi oleistych – średnia z lat 2013-2015
Plony p.s.m. słomy
[dt·ha-1]

Plony s.m. słomy [dt·ha-1]

Wartość energetyczna
słomy
[GJ·dt-1 s.m.]

Wydajność energetyczna
słomy
[GJ·ha-1]

163

40,7

1,93

78,5

Źródło: Wyniki badań własnych.

W przypadku małych plantacji, zbiór słomy i jej transport do odległego zakładu energetycznego może okazać się ekonomicznie nieuzasadniony. Dlatego też,
w praktyce rolniczej rekomenduje się rozdrobnienie i przyoranie słomy, aby wykorzystać ją jako nawóz organiczny. Niemniej, jeśli rolnik ma możliwość produkcji biopaliw stałych we własnym zakresie, słoma konopi oleistych może stanowić
dodatkowe źródło opału.
Konopie oleiste można także uprawiać w celu pozyskania innych substancji.
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż kwiatostany Henoli zawierają średnio
0,32% olejku eterycznego oraz 0,07% CBD. Jednocześnie cechuje je bardzo niska
zawartość THC (0,013%) [Burczyk, Oleszak 2016].

4. Zabiegi agrotechniczne
Konopie oleiste odmiany Henola mogą być uprawiane na terenie całego kraju,
ponieważ panujące w Polsce warunki klimatyczno-glebowe są odpowiednie dla
tej rośliny. Mogą być uprawiane zarówno na glebach dobrych, jak i średnio przydatnych rolniczo (klasa III-IV), o obojętnym odczynie gleby oraz przeciętnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleby bielicowe zalegające na piasku oraz podmokłe i bardzo zlewne nie nadają się pod uprawę konopi. Dobrym przedplonem
w zmianowaniu są rośliny okopowe, strączkowe, a nawet zboża.
Uprawa roli uzależniona jest od rodzaju przedplonu. Niemniej obowiązkowym zabiegiem jest orka jesienna na średnią głębokość (około 30 cm). Wiosną
zabiegi agrotechniczne należy ograniczyć do włókowania i bronowania, a tylko na
glebach zbitych w zimie używać kultywatora lub aktywnego narzędzia spulchnia-
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jącego. Podstawowym celem uprawy jest utrzymanie w glebie wilgoci nagromadzonej w zimie.
Nawożenie mineralne jest istotnym czynnikiem warunkującym uzyskanie wysokich plonów nasion. Stąd, w zależności od zasobności gleby w składniki pokarmowe, optymalnym poziomem nawożenia jest (w kg·ha-1): 50-60 N, 40-50 P205,
60-80 K2O i 15 MgO.
Siewu zaprawionych nasion o sprawdzonej zdolności kiełkowania należy dokonać w drugiej połowie kwietnia, praktycznie bezpośrednio po zakończeniu siewu zbóż jarych. Optymalna ilość wysiewanych nasion to 30-50 kg·ha-1 w rozstawie rzędów wynoszącej 40 cm. W reprodukcji materiału siewnego należy stosować dolną ilość wysiewu nasion, aby zwiększyć współczynnik rozmnażania roślin.
Natomiast na plantacjach przemysłowych (na olej) trzeba wysiewać górną ilość,
aby zwiększyć liczbę roślin na 1m2, od której zależy wysokość plonu nasion.
Pielęgnacja plantacji konopi oleistych polega na niszczeniu skorupy glebowej,
zarówno przed wschodami, jak też w początkowej fazie wzrostu. Konopie szybko zakrywają międzyrzędzia i dobrze radzą sobie z chwastami bez herbicydów.
Istotnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest utrzymanie przez plantatorów wysokiego stopnia jednopienności. Bowiem aktualnie wpisane do krajowego rejestru
COBORU odmiany konopi są roślinami jednopiennymi tzn. posiadają na jednej
łodydze zarówno kwiatostany męskie jak i żeńskie. U konopi dwupiennych osobniki męskie nazywane są płaskoniami, a żeńskie głowaczami. Wiecha płaskoni
silnie się rozgałęzia. Jest luźnej budowy o kształcie miotełki. Natomiast głowacze
mają zwartą budowę oraz bardziej masywną wiechę. Plantację konopi jednopiennych odmiany Henola przedstawiono na fotografii poniżej (fotografia 2).
Konopie jednopienne w procesie rozmnażania mogą ulegać rozszczepianiu.
Skutkiem tego zjawiska są pojawiające się na plantacji płaskonie, które należy bezwzględnie usuwać poprzez wyrywanie z korzeniami całych roślin i niszczyć poza
plantacją, zanim rozpoczną kwitnienie. Rozpoznanie płaskoni na plantacji jest
bardzo łatwe, ponieważ ich wiechy tworzą się wcześniej, niż wiechy roślin jednopiennych. W tym czasie konieczne jest także przeprowadzenie pierwszej selekcji.
Następnych lustracji dokonuje się po kilku dniach (4-7) i powtarza tak długo, jak
płaskonie będą pojawiały się na plantacji.
Z uwagi na obcopylność konopi, konieczna jest izolacja przestrzenna plantacji
od innych odmian, zasiewów niekwalifikowanych lub tzw. samosiewów. Wynosi
ona co najmniej 5000 m.
Zbioru konopi należy dokonywać kombajnem zbożowym z przyrządem tnącym przystosowanym do zbioru roślin włóknistych. Optymalnym terminem
zbioru jest okres dojrzewania nasion w środkowej części wiechy. Nasiona powinny być wówczas twarde, o zabarwieniu marmurkowatym.
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Fotografia 2. Plantacja konopi oleistych.
Po zbiorze nasiona należy natychmiast oczyścić z plew, dosuszyć zimnym powietrzem do wilgotności 8-10% i przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Podczas składowania nasion trzeba kontrolować ich wilgotność, aby
nie przekroczyła zalecanych wartości, gdyż może to skutkować obniżeniem siły
kiełkowania. W materiale siewnym powinna ona wynosić powyżej 75%.
Kwalifikacja materiału siewnego konopi wymaga kilku kontroli. Pierwszym jej
elementem jest dwukrotna kwalifikacja polowa dokonana przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Końcowym elementem
kontroli, w oparciu o ocenę polową plantacji i laboratoryjną nasion, jest uzyskanie pozytywnego świadectwa kwalifikacyjnego, które stanowi podstawę obrotu
materiałem siewnym. Jednocześnie trzeba nadmienić, iż uprawa konopi wymaga
uprzednio uzyskania pozwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
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5. Podsumowanie
Reasumując dotychczasowe wyniki trzyletnich doświadczeń polowych dotyczących uprawy konopi oleistych odmiany Henola oraz ponad dziesięcioletnie obserwacje dokonane podczas prac hodowlanych, można stwierdzić ich bardzo dużą
przydatność do produkcji nasion na olej spożywczy lub jako dodatek do pieczywa, po obłuszczeniu. Konopie są dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej oraz
jęczmienia ozimego. Poza tym, nie wymagają stosowania herbicydów, a przez to
ich uprawa nie zanieczyszcza środowiska naturalnego substancjami szkodliwymi
dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Doświadczenia agrotechniczne oraz prace hodowlane nad zwiększeniem wysokości i jakości plonu nasion oraz analizy laboratoryjne, mające na celu stwierdzenie zastosowanych metod upraw nad przydatnością oleju z nasion, są nadal
kontynuowane. Dotychczasowe obserwacje wraz z uzyskanymi wynikami badań
wskazują na to, iż konopie oleiste odmiany Henola mogą stać się w najbliższej
przyszłości alternatywą dla uprawy rzepaku ozimego, który podatny jest na wymarzanie oraz ataki wielu szkodników i chorób.
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HENOLA – PIERWSZA POLSKA ODMIANA KONOPI OLEISTYCH

Słowa kluczowe: konopie oleiste, metoda uprawy, gęstości wysiewu, plony nasion,
oleju i słomy
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono charakterystykę nowego podgatunku konopi oleistych
(Cannabis sativa L. var. oleifera) uzyskanego w wyniku skrzyżowania w 2007 r. dwóch
odmian konopi włóknistych jednopiennej z dwupienną. Po siedmiu latach intensywnej
selekcji roślin, najlepszy ród nr IWN P/08 zgłoszono do badań rejestrowych w COBORU,
który, w wyniku pozytywnej oceny, wpisano w 2017 r. do rejestru odmian pod nazwą
Henola.
Nowa odmiana konopi oleistych wyróżnia się od odmian konopi włóknistych krótszym o 3 tygodnie okresem wegetacji, niższą długością techniczną roślin (ok. 150 cm)
oraz większym i bardziej zwartym kwiatostanem.
W latach 2013-2015 przeprowadzono doświadczenia polowe w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec na glebach średniej przydatności rolniczej (kl. IV), nad poznaniem
wpływu gęstości siewu (20, 40 i 60 kg/ha) rodu nr IWN P/08 na wydajność plonów na-
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sion, oleju i słomy. Pozostałe zabiegi agrotechniczne wykonywano zgodnie z zasadami
dobrej praktyki rolniczej.
Uzyskane wyniki wskazują na duży wpływ przebiegu pogody w okresie wegetacji roślin oraz gęstości siewu na wysokość plonów. Najwyższe plony – średnio z trzech lat –
uzyskano przy wysiewie 60 kg/ha, tj. nasion (43,9 dt/ha), oleju (12,5 dt/ha) i słomy (180
dt/ha).
Dotychczasowe wyniki doświadczeń polowych wskazują na duże zależności plonowania roślin od gęstości siewu. Dlatego nadal kontynuowane są badania nad poznaniem
wpływu pozostałych czynników agrotechnicznych na wysokość i jakość plonów konopi
oleistych odmiany Henola.

HENRYK BURCZYK, JAKUB FRANKOWSKI
HENOLA – THE FIRST POLISH VARIETY OF OILSEED HEMP

Keywords: oilseed hemp, cultivation method, sowing density, seed, oil and straw yield
SUM M A RY

In the article, a new subspecies of oilseed hemp (Cannabis sativa L. var. oleifera) is
described. It was obtained in 2007 by crossbreeding two cultivars of fiber hemp – a monoecious and dioecious one. After seven years of intensive selection, the best line, no.
IWN P/08 was submitted for registration tests at the Research Centre for Cultivar Testing
(COBORU). Following its positive assessment, the line was entered into the register of
cultivars as Henola.
The new cultivar of oilseed hemp differs from fiber hemp cultivars with a vegetation
period three weeks shorter, lower plants (ca. 150 cm) and a larger and denser inflorescence.
Over the period of 2013-2015, field trials were conducted at the Stary Sielec Experimental Station (ZD Stary Sielec), to examine the influence of sowing density (20, 40
and 60 kg/ha) of line no. IWN P/08 on the yield of seeds, oil and straw. The experiments
were conducted on soil of medium agricultural use (Cl. IV) observing good agricultural
practice.
The results obtained demonstrate the considerable influence of the weather in the course of vegetation and sowing density on the yield. The highest yield (three-year average)
of seeds (43.9 dt/ha), oil (12.5 dt/ha) and straw (180 dt/ha) was obtained with sowing
density of 60 kg/ha.
The results of field experiments so far indicate a high dependence of plant yields on sowing density. Therefore, further research into the influence of other agrotechnical factors
on the height and quality of Henola oilseed cultivar is under way.
e-mail: henryk.burczyk@iwnirz.pl
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1. Wstęp
W prezentowanym opracowaniu przyjmuje się, że infrastruktura to: środki techniczne i instytucje pełniące funkcje służebne dla zapewnienia należytego funkcjonowania działalności produkcyjnej i usługowej oraz kształtowania pożądanych
warunków życia ludności na danym terenie. Powyższe określenie infrastruktury nawiązuje do większości znanych w literaturze definicji akcentujących ogólnogospodarcze i ogólnospołeczne znaczenie infrastruktury [Wilczyńska, 1983,
s. 159-162; Sadowy, 1995, s.81-84; Ratajczak, 1999, s. 4-9; Kapusta, 2012, s. 315325; Myna, 2012, 29-35; Kozłowski, 2012, s. 34-37]. Ten dychotomiczny podział
na infrastrukturę gospodarczą i społeczną jest najbardziej popularny i przyjęty
w polskiej literaturze. Przy czym do infrastruktury gospodarczej zalicza się m.in.:
transport, łączność, energetykę, gospodarkę wodną, ochronę środowiska przyrodniczego. Do infrastruktury społecznej zalicza się na ogół: naukę, oświatę,
ochronę zdrowia i opiekę społeczną, kulturę, wypoczynek i kulturę fizyczną [Palonka, 1992, s. 10]. Podział ten ma charakter funkcjonalny, a jego granice wyznacza kryterium funkcji pełnionej przez dane urządzenie lub instytucję.
Wraz z umacnianiem się w praktyce koncepcji trwałego i zrównoważonego
rozwoju szczególne znaczenie przypisuje się korzystnym efektom wynikającym z rozbudowy i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska. Ten nowy
segment infrastruktury, nazywanej też często infrastrukturą ekologiczną, został
wydzielony z infrastruktury gospodarczej [Ratajczak, 1999, s. 18]. W literaturze przedmiotu infrastruktura trwałego i zrównoważonego rozwoju pojmowana
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jest wielowymiarowo, co przejawia się w wielości proponowanych jej podziałów,
wśród których wyodrębnia się infrastrukturę: techniczną i społeczną, krótkoi długookresową, wewnętrzną i zewnętrzną, makro- i mikroekonomiczną, funkcjonalną i konstrukcyjną, materialną i symboliczną, intra- i interpersonalną, stabilną i labilną [ Czaja, Becla, 2007, s. 349-350].
Zadaniem przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu infrastruktury ochrony środowiska jest tworzenie obiektów i urządzeń służących ochronie i monitorowaniu
środowiska przyrodniczego oraz zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania
się negatywnych dla niego następstw działalności człowieka [Chmielak, 2001,
s. 8-9]. W tym ujęciu do infrastruktury ekologicznej zalicza się wszelkiego rodzaju placówki i urządzenia z zakresu ochrony środowiska świadczące przede wszystkim usługi polegające na zaopatrywaniu w wodę, odprowadzaniu i oczyszczaniu
ścieków, usługi melioracyjne, ochrony powietrza, dróg, sieci gazowej czy składowania odpadów [Kołodziejczyk, 2014, s. 199-200; Dolata, 2015, s.49-50].
Elementy te decydują w dużej mierze o możliwościach rozwoju inicjatyw gospodarczych i przyciąganiu kapitału z zewnątrz, możliwościach modernizacji
wzrostu produkcji rolniczej, o warunkach życia jej mieszkańców oraz kształtowaniu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju wsi. Taka infrastruktura jest
ściśle związana z terenem, dla którego spełnia te zadania i ocenia się ją już nie
tylko przez ilość, ale przede wszystkim przez jakość, tj.: wydajność, szkodliwość
dla środowiska i człowieka oraz stopień zadowolenia z użytkowania, a także dostępność w czasie i przestrzeni.

2. Metodyka i zakres badań
W niniejszym opracowaniu ograniczono analizę infrastruktury ochrony środowiska do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na obszarach
wiejskich w Polsce. Zakres badań obejmował lata 2000-2015, a podstawową jednostką badawczą było województwo. Źródłem informacji były dane statystyczne i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Metody badawcze
wykorzystane w artykule to: pogłębiona analiza literatury przedmiotu w zakresie
roli i znaczenia infrastruktury w rozwoju zrównoważonym oraz analiza wtórna
danych statystycznych dotyczących: długości sieci wodociągowej w km, zbiorczej
sieci kanalizacyjnej w km, liczby oczyszczalni ścieków, ludności obsługiwanej
przez ten rodzaj infrastruktury. Artykuł ma charakter opisowo-badawczy, dzięki
otrzymanym informacjom dokonano czasowej, przestrzennej i ilościowej analizy
zmian w długości sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarach wiejskich poszczególnych województw w Polsce.
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3. Rola i znaczenie infrastruktury ochrony środowiska w rozwoju zrównoważonym obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
Infrastruktura ochrony środowiska jest jednym z głównych czynników determinujących trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Na obszarach wiejskich szczególne znaczenie należy przypisać infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z systemem oczyszczalni ścieków. Wodociągi służą bowiem do
poboru i dostarczania wody o określonych parametrach użytkowych dla celów
socjalnych i produkcyjnych. Kanalizacja z kolei odpowiada za odbiór i przesyłanie ścieków komunalnych oraz produkcyjnych (rolniczych) – odprowadzania ich
poza miejsce powstania, a oczyszczalnie ścieków do ich utylizacji, oczyszczania
i czynienia nieszkodliwymi dla otoczenia. Oczyszczalnie ponadto odzyskują substancje użyteczne znajdujące się w ściekach i przekształcają je w postać przydatną
do użycia (woda, osady organiczne itp.) [Kapusta, 2012, s. 317]. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa nasilają się naciski ludności, aby
równolegle z budową wodociągów budować również kanalizację i oczyszczalnie
ścieków, zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju.
Dlatego odpowiedni poziom infrastruktury wodno-ściekowej uznaje się za
bardzo ważny, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przedsiębiorców. Inwestycje w ten rodzaj infrastruktury w bezpośredni sposób wpływają na polepszenie
zdrowotności, bezpieczeństwa i jakości życia na danym terenie [Markowski, 2008,
s. 13-23]. W sposób pośredni stanowią ważny element, warunkujący zakładanie
i prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności turystycznej i gastronomicznej, wpływając w ten sposób na atrakcyjność i konkurencyjność tych obszarów [Adamska, 2008, s. 50-55].
Na rolę i znaczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla rozwoju obszarów wiejskich wskazuje się w literaturze przedmiotu, co przedstawia rysunek 1.
Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej umożliwia uzyskanie efektów: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych [Kozłowski, 2016, s. 81-82]. Do podstawowych efektów ekonomicznych zaliczyć należy:
zmniejszenie strat w środowisku, zmniejszenie strat wody, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawę jakości wody pitnej oraz poprawę klimatu inwestycyjnego.
Z kolei do efektów społecznych zaliczyć możemy zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, rozwój lokalnego rynku pracy, poprawę jakości życia, spadek
zachorowań wynikający z poprawy warunków sanitarnych. Natomiast w grupie
efektów o charakterze środowiskowym wyróżnić należy poprawę: jakości środowiska, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jakości gleb, utworzenie
jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej dla terenów zabudowanych.
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Rysunek 1
Rola infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w rozwoju
społeczno-gospodarczym

Źródło: Kozłowski, 2012, s. 19.

Stan dostępu do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej uwarunkowany
jest przez warunki naturalne, zasoby wody, poziom koncentracji ludności, poziom rozwoju gospodarczego, wielkość popytu na wodę oraz możliwości techniczno-technologiczne. Obszary wiejskie charakteryzują się bardzo zróżnicowanym poziomem dostępności do tego rodzaju sieci. Nadal jedną z istotnych barier
rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jest kwestia dużych kosztów
budowy tej infrastruktury, wysoka kapitałochłonność oraz skokowy sposób powstawania kosztów [Kłos, 2011, s. 75-80]. Pomimo to, inwestycje infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej są priorytetem inwestycyjnym każdej gminy, ze
względu na poprawę i zabezpieczenia zdrowotności, warunków bytowych lokalnej społeczności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

4. Poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz
liczba oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich
w Polsce – wyniki badań
W Polsce w latach 2000-2015 nastąpił znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przede wszystkim na obszarach wiejskich.
Spowodowane to było znacznymi dysproporcjami w poziomie w/w infrastruktury pomiędzy obszarami miejskimi a wsią. Przyrost długości sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce, w latach 2000-2015 przedstawia
wykres 1.
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Wykres 1
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na obszarach wiejskich
w latach 2000-2015

Źródło. Opracowanie własne na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2016.

W obserwowanym okresie długość sieci wodociągowej na obszarach wiejskich
zwiększyła się o 69,2 tys. km (z 161,8 tys. km do 231,0 tys. km sieci, tabela 1),
tj. o ponad 40%. Najbardziej znaczący przyrost długości sieci wodociągowej na
obszarach wiejskich zaobserwowano w województwach: zachodniopomorskim –
o prawie 40%, warmińsko-mazurskim – o prawie 35% i mazowieckim – prawie
34% [GUS, Infrastruktura komunalna 2015, s.11]. W okresie 2000-2015 długość
sieci kanalizacyjnej na wsi wydłużyła się o 71,4 tys. km (tj. o ponad 400%), osiągając w 2015 r. 87,6 tys. km (tabela 1). W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost długości sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich odnotowano
w województwach: opolskim – o ponad 241%, mazowieckim – o 213%, lubuskim
o ok. 208% oraz świętokrzyskim – prawie 197% [GUS, Infrastruktura komunalna
2015, s.13].
Mimo tak korzystnych zmian w przyroście sieci kanalizacyjnej na obszarach
wiejskich nadal obsługuje ona niespełna 1/3 ich mieszkańców. Niedorozwój sieci
kanalizacyjnej jest szczególnie widoczny na tle znacznie lepiej rozwiniętej sieci
wodociągowej. W 2000 roku sieć kanalizacyjna była dziesięć razy krótsza aniżeli sieć wodociągowa, a w 2015 roku relacja ta uległa zmniejszeniu, lecz nadal
sieć kanalizacyjna jest prawie trzy razy krótsza od sieci wodociągowej (tabela
1). Znaczna dysproporcja w długości sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wynika
przede wszystkich z faktu, iż jedną z głównych cech wiejskiej sieci osadniczej jest
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wysoki stopień rozdrobnienia, mający podstawowe znaczenie z punktu widzenia
lokalizacji urządzeń infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim systemów kanalizacyjnych. Należy wskazać, że wsie mające mniej niż 200 mieszkańców stanowią około 45% ogółu miejscowości w Polsce, a mieszka w nich około 15% ludności wiejskiej [Raport, Polska wieś, 2014, 2014, 27-29]. W tabeli 1. przedstawiono
podstawowe dane dotyczące długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
liczby oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w latach 2000 -2015.
Tabela 1
Obszary wiejskie obsługiwane przez sieć wodociągową i kanalizacyjną
oraz oczyszczalnie ścieków w Polsce, w latach 2000-2015
Lata /rodzaj infrastruktury/ usługi

2000

2005

2010

2015

161,8

190,7

211,9

231,0

16,2

36,8

55,6

87,6

14584

14733

15101

15271

W tym w % ogółem korzystających z sieci
kanalizacyjnej

11,5

19,0

24,8

39,6

Ogółem, w % korzystających z oczyszczalni
ścieków

10,8

20,4

28,8

39,6

0,3

0,4

0,2

0,1

w % korzystających z oczyszczalni biologicznych

8,2

12,3

16,2

20,2

w % korzystających z oczyszczalni
z podwyższonym usuwaniem biogenów

2,4

7,7

12,4

19,4

1510

2044

2341

2567

86

71

53

22

1254

1624

1863

2097

170

349

425

448

Długość czynnej sieci wodociągowej w tys. km
Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w tys.
km
Ludność wsi ogółem w tys.

w % korzystających z oczyszczalni mechanicznych

Ilość oczyszczalni ścieków ogółem na wsi, w tym:
oczyszczalni mechanicznych
Oczyszczalni biologicznych
Oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem
biogenów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Ochrona środowiska 2016,
Warszawa 2016, s. 185- 196 oraz Bank Danych Lokalnych, 2016.

Należy jednak zauważyć i podkreślić fakt, że w latach 2000-2015 na skutek
bezspornego przyrostu długości sieci kanalizacyjnej nastąpiła diametralna poprawa w relacji liczby mieszkańców obszarów wiejskich obsługiwanych przez ten rodzaj sieci do liczby mieszkańców obsługiwanych przez sieć wodociągową. Kiedy
w 2000 roku z usług tej pierwszej korzystało zaledwie 11,5% ludności wiejskiej, to
usługi drugiej zaspakajały potrzeby ponad 66% ludności zamieszkującej obszary
wiejskie. W badanym okresie z roku na rok stosunek ten ulegał stopniowemu
zmniejszeniu, co świadczy o coraz większym stopniu zaspakajania potrzeb lud-

108

Lidia Kłos

ności wiejskiej w zakresie odprowadzania ścieków. W 2015 roku z usług infrastruktury kanalizacyjnej korzystało już ponad 39% ludności i był to wzrost o ponad 200%. Z kolei przyrost sieci wodociągowej w badanym okresie był mniej
spektakularny, w wyniku czego przyrost liczby ludności obsługiwanej przez tę sieć
w roku 2015 wyniósł niewiele ponad 15% (Wykres 2).
Wykres 2
Ludność wsi obsługiwana przez sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną
i oczyszczalnie ścieków w latach 2000-2015 (w %)

Źródło. Opracowanie własne na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2016.

Wraz z rozwojem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w całym badanym okresie
systematycznie wzrastała również liczba ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków. W niektórych latach mieliśmy nawet do czynienia z sytuacją, kiedy
z usług oczyszczalni ścieków korzystała większa liczba mieszkańców wsi, aniżeli z usług sieci kanalizacyjnej (Wykres 2) [GUS, Infrastruktura komunalna 2015
r, s. 17]. Jest to przejawem pozytywnych zmian i wskazuje na ogromny postęp
w rozwoju systemu oczyszczania ścieków na wsi – z jednej strony, z drugiej –
wskazuje na wzrost świadomości ekologicznej jej mieszkańców.
Kolejnym pozytywnym aspektem, obok samego wzrostu liczby oczyszczalni
ścieków (z 1510 do 2 567 szt.), był fakt wzrostu liczby oczyszczalni biologicznych
o 843 szt. i o 278 szt. w przypadku oczyszczalni z podwyższonym stopniem usuwania miogenów, przy jednoczesnym spadku liczby oczyszczalni mechanicznych
do 22 szt. (tabela 1). Dzięki temu liczba ludności korzystającej z oczyszczalni
ścieków wzrosła w badanym okresie o 28%, przy czym w przypadku oczyszczalni
biologicznej jest to wzrost o 12%, a z podwyższonym stopniem usuwania biogenów o 17%.
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Wykres 3
Procent ludności wsi korzystającej z oczyszczalni ścieków w Polsce według
województw, w 2015 roku

.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Ochrona środowiska 2016,
Warszawa 2016, s. 190.

Wykres 3. przedstawia procent ludności wsi w Polsce, korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2015 r. w poszczególnych województwach. Najwyższy wskaźnik obsługiwanej ludności wiejskiej przez oczyszczalnie ścieków (przekraczający
znacznie średnią krajową – 39,6%) mają województwa: pomorskie – 66,6%, zachodniopomorskie – 56,7% i podkarpackie – 55,8%. Znacznie poniżej średniej
krajowej są obszary wiejskie w województwach: podlaskim – 22,6%, łódzkim i lubelskim – 24,4%.
Pozostała część mieszkańców wsi z powodu niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury kanalizacyjnej korzysta z przydomowych systemów odprowadzania
ścieków, które są tańszą alternatywą budowy sieci kanalizacyjnej odprowadzającej
ścieki do oczyszczalni ścieków. Są to głównie zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Polsce w 2015 r. funkcjonowało 2 339 tys. takich
urządzeń, z czego ok. 91% stanowiły zbiorniki bezodpływowe. Z tego większość,
bo prawie 85% przydomowych urządzeń do odprowadzania nieczystości, zlokalizowanych było na obszarach wiejskich. Znajdowało się tam ok. 84% ogółu zbiorników bezodpływowych i ok. 92% ogólnej liczby przydomowych oczyszczalni
ścieków [GUS, Infrastruktura…, s. 17-18].
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5. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że infrastruktura
ochrony środowiska jest niewątpliwie jednym z podstawowych czynników determinujących trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Szczególnie opisywana w artykule infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna wraz z systemem
oczyszczalni ścieków. Należy podkreślić, że w latach 2000-2015 nastąpił znaczny
wzrost wyposażenia obszarów wiejskich w podstawowe elementy infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu znacznie
poprawiła się dostępność społeczności wiejskiej do tego rodzaju infrastruktury,
chociaż jest ona znacznie zróżnicowana w poszczególnych województwach.
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju nadal jednak poważnym problemem na obszarach wiejskich pozostaje niesymetryczność rozwoju ściśle ze
sobą powiązanych elementów infrastruktury wodno-ściekowej. Pomimo odnotowanego w ostatnich latach rozwoju infrastruktury potrzeby w tym zakresie są
ciągle bardzo duże.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania jest przedstawienie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w Polsce na obszarach wiejskich. Badania obejmowały lata 2000-2015 a podstawową jednostką badawczą było województwo. Źródłem informacji były dane statystyczne i opracowania
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Metody badawcze wykorzystane w artykule to:
pogłębiona analiza literatury przedmiotu z zakresu roli i znaczenia infrastruktury w rozwoju
zrównoważonym oraz analiza wtórna danych statystycznych dotyczących: długości sieci
wodociągowej w km, zbiorczej sieci kanalizacyjnej w km, liczby oczyszczalni ścieków oraz
liczby ludności obsługiwanej przez ten rodzaj infrastruktury.
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1. Wstęp
Od 2015 roku w Polsce realizowany jest zreformowany system wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolniczych [PROW 2014-2020]. Polega on na wprowadzeniu nowych zasad przyznawania płatności realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jako agencję płatniczą. Przyjęto
w nim systemowe rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich, których celem
jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz wzrostu produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, a także ochrona środowiska i zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatu. Zadania te postanowiono zrealizować przez
wprowadzenie sześciu rodzajów płatności: 1 – jednolita płatność obszarowa, 2 –
płatność za „zazielenienie”, 3 – płatność dla młodych rolników, 4 – płatność dodatkowa, 5 – płatności związane z produkcją, 6 – przejściowe wsparcie krajowe
[Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2015]. Nowym, ważnym elementem zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego jest wprowadzenie tzw. kryterium rolnika aktywnego zawodowo. Zasada ta sprowadza się do tego, że rolnik, który nie
spełnia określonych wymogów zostanie wykluczony w danym roku z wszystkich
płatności bezpośrednich, a w przypadku niektórych działań PROW 2014-2020
uznany zostanie za rolnika nie spełniającego kryteriów kwalifikowalności lub warunków otrzymania wsparcia [Sprawozdanie ARiMR za 2015 rok].
W nowym systemie nadal obowiązuje zasada wzajemnej zgodności, jednak od
2015 r. obejmuje ona mniejszą, niż dotychczas, liczbę wymogów i norm dobrej
1 Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.8 w programie wieloletnim IUNG-PIB.
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kultury rolnej (DKR). Dzięki temu mamy do czynienia z system dopłat bezpośrednich, stanowiącym swoisty „kontrakt” pomiędzy społeczeństwem Unii Europejskiej, a rolnikami, którzy otrzymują płatności w zamian za wytwarzanie dóbr
publicznych [Sadowski 2012].
Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową2 mogą wnioskować także o płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska, czyli tzw. płatności na zazielenienie3. Praktyki te nie są bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich rolników.
Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 20142020 rolnicy mogą korzystać z innych praktyk rolno-środowiskowych, dostępnych
w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich. W perspektywie 2014-2020 są to
działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, których istotą jest promowanie praktyk
przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami w celu ochrony
gleb, wód i klimatu. Uwzględniono tu dwa poddziałania [PROW 2014-2020]:
 płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, gdzie
wyodrębniono pięć pakietów (typów operacji): rolnictwo zrównoważone,
ochrona gleb i wód, zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura
2000, cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
 wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów
genetycznych w rolnictwie, gdzie wyodrębniono pakiety: zachowanie zagro2 Rolnikowi przysługuje Jednolita Płatność Obszarowa na grunty rolne będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja danego roku, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i kwalifikujące się do
objęcia tą płatnością, jeżeli:
– w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha - minimalna
powierzchnia pojedynczej działki rolnej w ramach złożonego wniosku wynosi 0,1 ha powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo;
– wszystkie grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (zgodnie z normami) przez rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
– spełnia pozostałe wymogi wzajemnej zgodności;
– został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności [PROW 2014-2020, 2017].
3 Do praktyk zazielenienia należą:
– Dywersyfikacja upraw. Jeżeli rolnik nie kwalifikuje się do wyłączenia z tego obowiązku, a posiada w swoim gospodarstwie:
– co najmniej 10 ha gruntów ornych, będzie musiał prowadzić minimum 2 różne uprawy,
a powierzchnia uprawy głównej nie może przekraczać 75% gruntów ornych,
– powyżej 30 ha gruntów ornych będzie musiał prowadzić co najmniej 3 różne uprawy, przy
czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy
główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych [PROW 2014-2020,
2017].
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żonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
W opracowaniach naukowych spotykamy się z próbami wyjaśnienia zmian
w sposobie dystrybucji środków finansowych w nowej perspektywie w ramach
PROW [Mickiewicz A., Mickiewicz B., 2015], czy też analizy nowych elementów zawartych w systemie dopłat bezpośrednich pod kątem efektów organizacyjnych, środowiskowych, czy ekonomicznych [Żok 2014; Sadowski 2013], czasem
prezentowanych w ujęciu regionalnym [Grzelak i in. 2013]. Odrębnym zagadnieniem, poruszanym w opracowaniach, jest problem rozdysponowania środków
otrzymanych przez rolników w ramach płatności bezpośrednich [Teszbir, Gołaś
2009, Marks-Bielska, Babuchowska, 2009]. Natomiast rzadziej prezentowane jest
zagadnienie zakresu realizacji działań rolnośrodowiskowych przez producentów
rolnych korzystających z dopłat bezpośrednich oraz wsparcia w ramach PROW.
Także wpływu tych działań na poprawę stanu środowiska (zmniejszenie stopnia
zdegradowania, interesujący krajobraz, duża bioróżnorodność) stanowiącego dobro publiczne, do którego dostęp powinno mieć zapewnione społeczeństwo [Zawisza, Grebin 2016].
Celem badań była próba oceny stopnia realizacji nowych praktyk rolno-środowiskowych (PROW 2014-2020) wpływających na klimat i środowisko w ujęciu
regionalnym.

2. Materiał i metody
Jako materiał źródłowy wykorzystano dane zawarte w corocznych sprawozdaniach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za lata 2015 i 2016,
a także dane statystyczne GUS. Ponadto poddano analizie wyniki gospodarstw
wchodzących w skład Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (ang.
FADN) za 2015 rok dla całej zbiorowości gospodarstw z uwzględnieniem poszczególnych regionów (rysunek 1.), typów rolniczych, czy wielkości ekonomicznej gospodarstw.
W 2015 roku systemem rachunkowości FADN objęto 12 313 gospodarstw
o wielkości ekonomicznej większej lub równej 4 000 euro, które były reprezentatywne dla zbiorowości liczącej w kraju w 2010 roku 730 895 podmiotów. Ich reprezentatywność w poszczególnych regionach FADN była zróżnicowana (tabela 1).
Gospodarstwa ze zbioru FADN analizowane były również pod kątem typów
rolniczych. W 2015 roku spośród całej próby gospodarstw wyodrębniono ich
osiem (tabela 2a). Najliczniejszą była grupa gospodarstw mieszanych (3 942) oraz
z uprawami polowymi, a najmniej liczną z chowem drobiu (jedynie 89 gospodarstw).
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Rysunek 1
Podział Polski na regiony FADN

Źródło: Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące
w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016.

Tabela 1
Liczebność gospodarstw z próby FADN wg regionów w 2015 r.
Wyszczególnienie

Razem

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Liczba reprezentowanych gosp.

730 895

80 895

171 416

332 566

146 018

12 313

1 944

4 418

4 510

1 441

Liczba gosp. w próbie

Źródło: Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące
w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016.

33 858

97 000

39 629

23 544

354

437

2 782

522

776

Mieszane

28 775

Drób

Trzoda chlewna

3 411

Zwierzęta
trawożerne

12 313

Krowy mleczne

Liczba gosp. w próbie

Uprawy trwałe

Liczba reprezentowanych
730 895 145 013
gospodarstw

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy polowe

Wyszczególnienie

Razem

Tabela 2a
Liczebność gospodarstw z próby FADN wg typów rolniczych w 2015 r.

7 642 355 436
89

3 942

Źródło: Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące
w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016.
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Zbiorowość gospodarstw FADN podzielono także na 6 grup pod kątem wielkości ekonomicznej4 wyrażonej w tysiącach euro (tabela 2b). Najliczniej były
reprezentowane gospodarstwa małe i średnio małe (8-50 tys. euro). Zaś grupa
gospodarstw bardzo dużych (powyżej 500 tys. euro) była reprezentowana jedynie
przez 106 gospodarstw – 0,9% wszystkich analizowanych gospodarstw w grupie
FADN w 2015 roku.
Tabela 2b
Liczebność gospodarstw z próby FADN wg wielkości ekonomicznej
w 2015 roku
Wyszczególnienie

Razem

Bardzo
małe
2≤€<8

Małe
8≤€<25

Średniomałe
25≤€<50

Liczba
reprezentowanych
gospodarstw

730 895

273 992

307 444

95 333

35 711

16 357

2 058

Liczba gospodarstw
w próbie

12 313

595

4 069

3 823

2 582

1 138

106

ŚrednioDuże
duże
100≤€<500
50≤€<100

Bardzo
duże
€≥500

* - w tys. euro

Źródło: Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące
w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016.

W analizie danych pochodzących z gospodarstw rolniczych, uwzględniającej
ich regionalny podział i występujące typy rolnicze, zastosowano metodę porównań relatywnych oraz analizę struktury wybranych parametrów.

3. Omówienie wyników
Powierzchnia użytków rolnych ogółem (UR) w 2015 roku wynosiła w Polsce
około 14,5 mln, czego prawie 14,4 mln ha to użytki rolne utrzymywane w dobrej
kulturze5 (tabela 3). W poszczególnych regionach FADN powierzchnia zarówno
UR jak i UR w dobrej kulturze była zróżnicowana. Największą powierzchnią użytków rolnych charakteryzował się region Mazowsza i Podlasia (5,4 mln ha), a najmniejszą region Małopolski i Pogórza (1,9 mln ha). Według danych Głównego
Urzędu statystycznego w 2015 roku w Polsce funkcjonowało 1,38 mln gospodarstw
4 Wielkość ekonomiczną gospodarstw rolnych obliczono w oparciu o współczynniki Standardowej Produkcji SO „2007”, obowiązujące od 2013 roku, dla kursu wymiany: 1 euro = 3,90916 zł.
W grupie gospodarstwa do badań Polskiego FADN znajdują się tylko gospodarstwa o wartości SO
nie mniejszej niż 4 000 euro [Wyniki standardowe … 2016].
5 zgodnie z normami spełniającymi wymogi Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. 2015, poz. 308 z późn. zm.)
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o powierzchni przekraczającej 1 ha UR, a więc takich, które uprawnione były do
ubiegania się o płatności bezpośrednie. Największa liczba tego typu gospodarstw
występowała w regionie Mazowsze i Podlasie (5,36 mln), a najmniejsza w regionie
Pomorze i Mazury (1,32 mln). Powyższe dane świadczą jednocześnie o znacznym
regionalnym zróżnicowaniu średniej wielkości gospodarstwa rolnego.
Tabela 3
Liczba wniosków, powierzchnia, oraz kwoty zrealizowanych płatności według
regionów FADN w 2015 roku
Razem

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Użytki rolne ogółem [tys. ha]

14 545 270

2 982 847

4 207 015

5 405 733

1949675

Użytki rolne w dobrej kulturze
[tys. ha]

14 398 210

2 943 353

4 187 722

5 357 424

1 909 675

Liczba gospodarstw powyżej
1 ha UR [szt.]

1 382 028

131 512

267 789

596 709

386 017

Jednolita płatność obszarowa
[liczba wniosków]

1 352 209

130 515

268 044

584 296

369 350

Liczba wniosków w stosunku do
liczby gosp. powyżej 1 ha UR [%]

97,8

99,2

100,1

97,9

95,7

Jednolita płatność obszarowa
[powierzchnia deklarowana w ha]

14 230 039

2 946 844

4 156 083

5 242 112

1 885 000

98,8

100,1

99,2

97,8

98,7

6 280 614
441
4 247 962
299

1 288 822
437
879 714
299

1 815 977
437
1 236 391
297

2 336 094
446
1 566 213
299

839 721
445
565 644
300

Wyszczególnienie

Pow. deklarowana w stos. do pow.
UR w dobrej kulturze [%]
Kwota zrealizowanych płatności
– JPO [tys. zł]
[zł/ha]
– zazielenienie [tys. zł]
[zł/ha]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS [Użytkowanie gruntów i
powierzchnia zasiewów w 2015 r. 2016; Rocznik statystyczny rolnictwa 2016 r. 2017]
i ARiMR [Sprawozdanie z działalności ARiMR 2016].

Zasadnicza część dopłat wypłacanych rolnikom w kampanii 2015 roku dokonywana była w ramach wsparcia bezpośredniego, a szczególnie w formie jednolitej
płatności obszarowej, związanej z podstawowym czynnikiem produkcji, którym
w rolnictwie jest ziemia. Według danych publikowanych przez GUS [Rocznik statystyczny rolnictwa 2016] za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w kampanii 2015 zgłoszono w kraju około 13,5 mln wniosków dotyczących jednolitej płatności obszarowej (tabela 3). W stosunku do liczby gospodarstw posiadających powyżej 1 ha UR stanowiło to 97,8%. Również Grzelak i in. [2013]
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badając wpływ dopłat bezpośrednich na zmianę liczebności gospodarstw rolnych
w latach 2004–2010 zauważyli dużą zbieżność między tymi zjawiskami. Stwierdzili, iż w miarę konsolidacji gospodarstw rolnych i ich restrukturyzacji proporcja
między liczbą jednostek gospodarczych, a liczbą beneficjentów płatności obszarowych ulegała wzrostowi, co świadczyć mogło o wpływie dopłat bezpośrednich
na kształtowanie struktury obszarowej. Najmniejszym udziałem liczby zgłoszonych wniosków do liczby uprawnionych do tego gospodarstw, charakteryzował
się region Małopolski i Pogórza (95,7%), wyróżniający się niekorzystną dla rolnictwa strukturą agrarną - znacznym rozdrobnieniem gospodarstw. Natomiast
największym Wielkopolska i Śląsk (100,1%). W regionie tym liczba zgłoszonych
wniosków o płatności bezpośrednie przewyższała o 255 liczbę gospodarstw o powierzchni przekraczającej 1 ha UR. Jednakże należy zaznaczyć, iż ustawa z 5 lutego 2015 roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U.
2015, poz. 308 z późn. zm.) w art. 7 ust. 2 dopuszcza przyznanie płatności bezpośrednich rolnikowi posiadającemu gospodarstwo mniejsze niż 1 ha UR, spełniającemu jednocześnie określone wymagania.
Równie wysoki okazał się także wskaźnik opisujący stosunek powierzchni
użytków rolnych deklarowanych we wnioskach o płatności bezpośrednie, w stosunku do powierzchni użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze.
W skali kraju wynosił on 98,8%, podczas gdy najniższą wartość przyjmował w regionie Mazowsza i Podlasia (97,8%), a najwyższą w regionie Pomorza i Mazur
(100,1%). Może to wskazywać na fakt, iż szacowana przez GUS powierzchnia UR
w dobrej kulturze była w rzeczywistości niedoszacowana. Mogło też zaistnieć zjawisko przekazywania zgłaszanych wniosków o płatności w pobliżu granic regionów do sąsiednich jednostek Agencji. Ponadto region Pomorza i Mazur charakteryzował się w przeszłości największym udziałem gospodarstw uspołecznionych,
co po przeobrażeniach ustrojowych wpłynęło na zachodzące tu w największym
stopniu zmiany dotyczące własności gruntów rolnych.
Analiza powyższych wskaźników w skali kraju jak i w ujęciu regionalnym (tabela
3) wskazuje, iż zarówno liczba złożonych wniosków, jak i deklarowana powierzchnia
do płatności bezpośrednich, obejmowały swym zasięgiem prawie wszystkie uprawnione do składania wniosków gospodarstwa rolne oraz bez mała całą powierzchnię
UR w dobrej kulturze, będących w ich użytkowaniu. Tym samym na przeważającej
części UR kraju rolnicy wypełniali zasady wzajemnej zgodności, stanowiące według
Sadowskiego [2013] powiązanie systemu dopłat z dostarczaniem przez producentów rolnych dóbr publicznych w postaci dbałości o stan środowiska, krajobraz rolniczy, dobrostan zwierząt oraz zdrowotną jakość wytwarzanych wyrobów.
Podana w tabeli 3 liczba wniosków oraz deklarowana w nich powierzchnia
użytków rolnych dotyczyła jednocześnie płatności za zazielenienie.

120

Andrzej Madej

Świadczy to tym samym o skali (zarówno w odniesieniu do liczby, jak i powierzchni UR gospodarstw rolniczych) stosowania praktyk zazielenienia, których
realizacja według ustawodawcy ma korzystnie wpływać na klimat i środowisko
przyrodnicze. Według Żoka [2014] zazielenienie ma się przyczynić do dostarczenia przez rolników zdrowej żywności wysokiej jakości konsumentom oraz
zapewnienia społeczeństwu dostępu do dóbr publicznych, do których zaliczamy
niezdegradowane środowisko, czystą wodę, atrakcyjny krajobraz, czy dużą różnorodność biologiczną Jednak pomimo, iż płatność z tego tytułu jest elementem
dodatkowym, to przestrzeganie przepisów dotyczących praktyk zazielenienia jest
dla producentów rolnych obowiązkiem i nie ma możliwości rezygnacji z ich wypełnienia poprzez rezygnację z pobierania tejże płatności [Ignaczewski 2014].
Według danych ARiMR wysokość stawek płatności bezpośrednich w 2015
roku wynosiła 453,70 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej, oraz
304,31 zł/ha w przypadku płatności za zazielenienie, do której były uprawnione
gospodarstwa realizujące określone rozporządzeniem praktyki. Natomiast analiza wysokości dopłat do 1 ha UR w poszczególnych regionach FADN ujawniła,
iż na Pomorzu i Mazurach oraz w Wielkopolsce i na Śląsku średnia kwota realizowanych jednolitych płatności bezpośrednich była najniższa (437 zł/ha), a zdecydowanie wyższa w pozostałych dwóch regionach (445-446 zł/ha). Zjawisko to
tłumaczyć można tym, iż w ramach nowego systemu płatności zastosowano tzw.
degresywność, polegającą na redukcji płatności o 100% nadwyżki kwoty jednolitej płatności obszarowej ponad 150 tys. EUR. Według szacunków ARiMR redukcją płatności mogło być objętych około 150 gospodarstw (o powierzchni ok.
1,4 tys. ha i większej). Natomiast łączna kwota uzyskana w wyniku stosowania
tego mechanizmu szacowana była na około 20 mln EUR rocznie i zgodnie z przepisami unijnymi zasili ona budżet PROW. Z kolei, na co zwrócono już wcześniej
uwagę, regiony te charakteryzują się większym udziałem gospodarstw większych
obszarowo, powstałych w okresie przekształceń ustrojowych z byłych PGR. Natomiast zupełnie inaczej wyglądało to w pozostałych regionach FADN, gdzie dominowała własność prywatna, a średnia wielkość gospodarstwa była zdecydowanie
mniejsza (rysunek 2).
Wprowadzone w 2015 roku płatności za zazielenienie, mające na względzie
poprawę środowiska i klimatu, we wszystkich regionach FADN kształtowały się
na zbliżonym poziomie (297-300 zł/ha), a regionem o najmniejszej kwocie tej
płatności na jednostkę powierzchni była Wielkopolska i Śląsk (297 zł/ha UR).
Dowodzi to, iż rejonizacja gospodarstw nie miała znaczącego wpływu na stopień
spełnienia w nich praktyk zazielenienia. Według Sadowskiego [2013] pomimo
słuszności wprowadzenia po roku 2013 „zielonego komponentu” mającego na
celu powiązanie wsparcia z działaniami na rzecz ochrony środowiska rolniczego,
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to w szczegółowych założeniach może potencjalnie mieć negatywne skutki środowiskowe, przestrzenne, a przede wszystkim sektorowe i mikroekonomiczne.
Rysunek 2
Udział (%) użytków rolnych będących we władaniu
gospodarstw indywidualnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Gospodarstwa skupione w ramach FADN stanowiły grupę podmiotów większych pod względem obszarowym, oraz osiąganej produkcji towarowej, a zarazem
reprezentatywnych dla danego regionu. Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw
ogółem wynosiła 24 361 € (20,3 ESU) (tabela 5), a jej zróżnicowanie w regionach
było znaczące. Wahała się ona od 15 228 € (12,7 ESU) w regionie Małopolska i Pogórze do 36 809 € (30,7 ESU) w regionie Pomorze i Mazury, na co w sposób istotny
wpływała średnia powierzchnia gospodarstwa. W regionie Pomorza i Mazur wynosiła ona 38,1 ha UR (tabela 4), z czego jedynie 1,4% stanowiły odłogi i ugory. Uprawa
zbóż zajmowała tu 18,9 ha, a 10,1 ha roślin pastewnych. Ich udział w odniesieniu do
powierzchni UR wynosił odpowiednio 49,7 i 28,1%. Obsada zwierząt w gospodarstwach tego regionu była najmniejsza i wynosiła jedynie 0,49 LU/ha UR.
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Całkowite nakłady pracy na gospodarstwo, podobnie jak w regionie Wielkopolska i Śląsk, były tu największe i wynosiły 1,79 AWU. Natomiast w przeliczeniu
na 100 hektarów jedynie – 4,7 AWU. Zupełnie odmiennie przedstawiała się charakterystyka przeciętnego gospodarstwa w regionie Małopolska i Pogórze, które
zajmowało powierzchnię 10,7 ha UR – prawie dwukrotnie mniejszą, niż średnio
w zbiorowości gospodarstw FADN i ponad trzykrotnie mniejszą, niż we wcześniej omawianym regionie. Odłogi i ugory stanowiły tu 2,1%. Bez mała połowa
użytków rolnych była obsiana zbożami (5,7 ha), a uprawy pastewne zajmowały
powierzchnię 3,1 ha. Ich udział w powierzchni UR to odpowiednio 53,1 i 28,5%.
Obsada zwierząt w gospodarstwach tego regionu była podobna jak w pozostałych dwóch regionach i wynosiła 0,73 LU/ha UR, nieco więcej niż w całej grupie
gospodarstw FADN. Natomiast całkowite nakłady pracy na gospodarstwo były
najniższe i wynosiły 1,6 AWU, jednak w przeliczeniu na 100 ha UR wynosiły aż
15,0 AWU (więcej niż w pozostałych regionach).
Tabela 4
Organizacja gospodarstw z próby FADN wg regionów w 2015 roku
Razem

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Nakłady pracy ogółem [AWU]

1,69

1,79

1,79

1,66

1,60

Powierzchnia UR [ha]

19,4

38,1

25,8

15,3

10,7

10,42

18,94

15,26

7,93

5,68

Uprawy pastewne [ha]

5,02

10,07

4,78

4,79

3,05

Odłogi i ugory [ha]

0,27

0,55

0,35

0,19

0,22

Zwierzęta ogółem [LU/ha UR]

0,70

0,49

0,74

0,78

0,73

Wyszczególnienie

Zboża [ha]

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Region 785; 790; 795; 800. Część I. Wyniki standardowe. 2016]

Posiadane zasoby środków produkcji gospodarstw zgrupowanych w systemie FADN znalazły przełożenie na ich wyniki produkcyjno-ekonomiczne (tabela 5). Gospodarstwa regionu Pomorze i Mazury osiągały najwyższe plony pszenicy
(63,7 dt/ha), nieco wyższe, niż w regionie Wielkopolska i Śląsk (62,8 dt/ha) i o ponad 15 dt/ha UR większe niż w regionie Małopolska i Podgórze. Również wydajność mleczna krów w ciągu roku była tu stosunkowo wysoka (5 374 kg/szt.), jednak
o 1 255 kg mniejsza, niż w Wielkopolsce i na Śląsku (6 629 kg/szt.). Natomiast najniższą wydajnością charakteryzowały się gospodarstwa w regionie Małopolska i Pogórze (3910 kg/szt.), o prawie 1400 kg mniejszą, niż przeciętnie w całej zbiorowości
porównywanych gospodarstw.
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Pod względem ponoszonych kosztów ogółem na jednostkę powierzchni (6 319
zł/ha), przodowały gospodarstwa regionu Wielkopolski i Śląska, charakteryzujące się intensywną produkcją rolniczą, zarówno roślinną (wysokie plony pszenicy), jak i zwierzęcą (wysoka wydajność mleczna krów). Natomiast gospodarstwa
Pomorza i Mazur wyróżniały się najniższymi kosztami ogółem na jednostkę powierzchni (4 771 zł/ha), co wiązało się z przewagą produkcji roślinnej, szczególnie
zbóż i roślin przemysłowych.
Pod względem ekonomicznym, największy dochód z gospodarstwa (53 222 zł),
jak i na własną osobę pełnozatrudnioną (31 541 zł/FWU), osiągały gospodarstwa
regionu Pomorza i Mazur. Z kolei najsłabszymi wskaźnikami ekonomicznymi
charakteryzowały się gospodarstwa Małopolski i Pogórza. Dochód na gospodarstwo wynosił tu jedynie 21 962 zł, a na własną osobę pełnozatrudnioną tylko
16 125 zł/FWU (1 344 zł/FWU w przeliczeniu na miesiąc).
Tabela 5
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw z próby FADN
wg regionów w 2015 roku
Razem

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

24 361

36 809

34 330

20 204

15 228

58,4

63,7

62,8

50,8

48,3

Wydajność mleczna krów [kg/szt.]

5 302

5 374

6 629

4 978

3 910

Produkcja roślinna [zł/ha*]

3 347

2 979

3 711

3 028

4 077

Produkcja zwierzęca [zł/ha*]

3 001

2 106

3 289

3 320

2 946

Produkcja zwierzęca [zł/LU}

4 210

4 235

4 343

4 165

3 945

Koszty ogółem [zł/ha*]

5 879

4 771

6 744

5 690

6 319

33 087

53 222

35 856

31 647

21 962

1 734

1 424

1 411

2 099

2 100

23 045

31 541

28 820

21 125

16 125

Wyszczególnienie
Wielkość ekonomiczna [€]
Plon pszenicy [dt/ha]

Dochód z gosp. [zł]
Dochód z gosp. [zł/ha*]
Dochód z gosp. [zł/FWU]

* - pow. bez UR wyłączonych z produkcji

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa
rolne uczestniczące w Polskim FADN. Region 785; 790; 795; 800. Część I. Wyniki
standardowe. 2016].

Analizując dopłaty uzyskiwane w gospodarstwach objętych systemem FADN
musimy mieć na uwadze, iż w księgach rachunkowych gospodarstw ewidencjonowane są jedynie wpływy, które miały miejsce w danym roku.
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Natomiast w 2015 r. ARiMR realizowała płatności bezpośrednie z kampanii
2014 r., oraz jedynie częściowo z kampanii 2015 roku. Po raz pierwszy wypłacono także zaliczki na poczet przyszłych płatności (kampanii 2015). Ponadto
w pierwszej kolejności były realizowane płatności, co do których nie było uwag
i nie prowadzono żadnych działań sprawdzających. W okresie od 16 października do 31 grudnia 2015 roku wypłacono dla Kampanii 2015 w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (łącznie z zaliczkami) 2 935,7 mln zł. Na podstawie
sprawozdań Agencji z działalności za 2015 i 2016 rok możemy oszacować stopień
realizacji płatności bezpośrednich dla gospodarstw rolnych w 2015 roku, gdzie
ARiMR zrealizowała płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na
łączną kwotę 14 756,3 mln zł, z tego: 2 935,7 mln zł (20%) w ramach kampanii 2015 oraz 11 807,4 mln zł (80%) w ramach kampanii 2014, a także 13,2 mln
zł (0,1%) w ramach wcześniejszych kampanii. W przypadku jednolitej płatności
obszarowej oraz płatności redystrybucyjnej (dotyczącej gospodarstw ubiegających się o JPO o powierzchni kwalifikowanej przekraczającej 3,01 ha i wypłacanej
maksymalnie do powierzchni 27 ha), realizacja płatności z kampanii 2015 na koniec roku wynosiła niecałe 40%. Natomiast realizacja płatności na zazielenienie
była minimalna i wynosiła jedynie 3,3%. Płatność dla młodych rolników w 2015 r.
nie była realizowana w ogóle.
Dane, dotyczące poziomu realizacji jednolitych płatności obszarowych w gospodarstwach FADN w 2015 r., wskazywały na pewien poziom zróżnicowania
w poszczególnych regionach (tabela 6). Wartość JPO wynosiła od 17 244 zł na
gospodarstwo w regionie Pomorze i Mazury, do 4 866 zł w regionie Małopolska
i Pogórze. Natomiast jej udział w dopłatach do działalności operacyjnej był najwyższy na Pomorzu i Mazurach (40%), a najniższy na Mazowszu i Podlasiu (32%).
Gospodarstwa z regionu Pomorza i Mazur charakteryzowały się największym
udziałem dopłat rolnośrodowiskowych (oddziaływujących w pozytywny sposób
na klimat i środowisko) w dopłatach do działalności operacyjnej (9%). Natomiast
ponad dwukrotnie niższym udziałem tego typu dopłat charakteryzowały się gospodarstwa Wielkopolski i Śląska oraz Mazowsza i Podlasia (4%). Stosunkowo
wysokim udziałem tych dopłat, wyższym niż w całej zbiorowości gospodarstw
FADN, cechowały się gospodarstwa Małopolski i Pogórza (7%), które posiadały
najmniejszą powierzchnię UR (10,7ha) i najniższą wielkość ekonomiczną spośród
całej zbiorowości analizowanych gospodarstw. Według badań ankietowych Zawiszy [2016] przeprowadzonych wśród rolników, płatności służące ochronie środowiska z roku na rok okazują się korzystniejsze, jednak nie powoduje to wzrostu
zainteresowania pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi wśród badanych.
W ich opinii wynika to z rosnących wymagań i sankcji za niedostosowanie się lub
niespełnienie wymogów.
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Tabela 6
Dopłaty w gospodarstwach z próby FADN wg regionów w 2015 roku
Razem

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

24 597

42 718

30 743

21 872

13 548

Jednolita płatność obszarowa [zł]
[%]

8 772
36

17 244
40

11 706
38

6 913
32

4 866
36

Dopłaty rolnośrodowiskowe [zł]
[zł/ha]
[%]

1297
68,0
5

4 010
107,3
9

1 115
43,9
4

870
57,7
4

978
93,5
7

Wyszczególnienie
Dopłaty do dz. operacyjnej [zł]

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa
rolne uczestniczące w Polskim FADN. Region 785; 790; 795; 800. Część I. Wyniki
standardowe. 2016].

Zbiorowość gospodarstw FADN klasyfikowana jest przede wszystkim pod
względem regionów, gdyż to dla nich wyliczane są współczynniki Standardowej
Produkcji (SO). Natomiast w publikowanych przez IERiGŻ raportach analizowane gospodarstwa są dodatkowo grupowane pod względem typów rolniczych
i wielkości ekonomicznej. W tabelach 7-9 zawarto uproszczoną charakterystykę
zbiorowości tych gospodarstw dla ośmiu podstawowych typów rolniczych.
Najmniejszą wielkość ekonomiczną posiadały gospodarstwa ze zwierzętami
trawożernymi (14 923 €; 12,4 ESU), uprawami trwałymi (16 546 €; 13,8 ESU), mieszane (19 102 €; 15,9 ESU) oraz z uprawami polowymi (21 327 €; 17,8 ESU) (tabela 8). Natomiast największą wyróżniały się gospodarstwa drobiowe (172 745 €;
144,0 ESU), z trzodą chlewną (51 504 €; 42,9 ESU), ogrodnicze (44 177 €; 36,8 ESU)
oraz krowami mlecznymi (30 591 €; 25,5 ESU). Pod względem powierzchni UR
dominowały gospodarstwa z uprawami polowymi (29,1 ha) (tabela 7) o najmniejszych nakładach pracy ogółem na 100 ha UR (5,3 AWU) oraz drobiowe (23,9 ha),
produkujące część pasz na własnych gruntach. Z kolei najmniejszą powierzchnię użytków rolnych posiadały gospodarstwa z uprawami ogrodniczymi (6,0 ha),
charakteryzujące się jednymi z najwyższych nakładów pracy ogółem na gospodarstwo (2,6 AWU) i najwyższymi w przeliczeniu na 100 ha UR (44 AWU). Gospodarstwa z krowami mlecznymi i zwierzętami trawożernymi charakteryzował
największy udział roślin pastewnych w UR, wynoszący odpowiednio 62 i 67%.
Jednocześnie gospodarstwa zajmujące się chowem krów mlecznych posiadały
najmniejszą powierzchnię i udział odłogów i ugorów w powierzchni UR (jedynie
0,8%). Najwyższym zaś udziałem odłogów i ugorów cechowały się gospodarstwa
ogrodnicze (9,2%). W większości typów rolniczych gospodarstw obsada zwierząt
była bezpieczna dla środowiska i nie przekraczała zalecanej przez kodeks dobrej
praktyki rolniczej obsady – 1,5 LU/ha UR [Duer i in. 2002].

126

Andrzej Madej

Razem

Uprawy polowe

Uprawy ogrodnicze

Uprawy trwałe

Krowy mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Trzoda chlewna

Drób

Mieszane

Jedynie w gospodarstwach trzodowych (2,7 LU/ha UR), a szczególnie drobiowych (6,6 LU/ha UR) wielkość obsady zwierząt przekraczała bezpieczną dla
środowiska wartość, co mogło skutkować powstawaniem miejscowych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego (tylko jeśli gospodarstwa wykorzystywały
produkowany w nich obornik jedynie na własnych użytkach rolnych).
Tabela 7
Organizacja gospodarstw z próby FADN wg typów rolniczych w 2015 roku

1,69

1,53

2,62

2,13

1,80

1,40

1,56

3,24

1,62

Wyszczególnienie

Nakłady pracy ogółem [AWU]
Powierzchnia UR [ha]
Zboża [ha]

19,4

29,1

6,0

9,5

21,4

17,5

19,8

23,9

16,9

10,42

17,76

2,46

0,84

7,29

4,95

16,27

17,42

9,91

Uprawy pastewne [ha]

5,02

2,39

0,68

0,41

13,28

11,79

1,09

3,51

4,17

Odłogi i ugory [ha]

0,27

0,48

0,55

0,39

0,17

0,25

0,18

0,81

0,18

Zwierzęta ogółem [LU/ha UR]

0,70

0,05

0,05

0,01

1,14

0,80

2,71

6,55

0,72

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016].

Najlepszymi wynikami produkcyjnymi, wyrażającymi się wielkością osiąganych plonów pszenicy, charakteryzowały się gospodarstwa z uprawami polowymi
(nastawionymi na intensywną produkcje roślinną – 62,2 dt/ha), a także gospodarstwa wykorzystujące zboża również jako rośliny towarowe – mieszane (55 dt/ha),
lub paszowe – z produkcją trzody chlewnej (56,5 dt/ha) oraz drobiu. Najwyższą
wydajnością mleczną krów wyróżniały się gospodarstwa z krowami mlecznymi
(5 343 kg/szt.) i mieszane (5 340 kg/szt.). O ponad połowę mniejszą wydajność
osiągano w gospodarstwach ogrodniczych i zajmujących się uprawami trwałymi,
gdzie chów krów mlecznych stanowił działalność marginalną, o czym świadczy
niski stan pogłowia zwierząt w tych typach gospodarstw.
Spośród wskaźników ekonomicznych największą wartość produkcji roślinnej
na jednostkę powierzchni uzyskano w gospodarstwach ogrodniczych (46 847
zł/ha UR), a najmniejszą w gospodarstwach z chowem zwierząt trawożernych
(634 zł/ha UR) i krów mlecznych (700 zł/ha UR), gdzie większość produkcji roślinnej była przeznaczana na paszę. Gospodarstwa z krowami mlecznymi i trzodą chlewną wyróżniała również wartość produkcji zwierzęcej na jednostkę powierzchni, odpowiednio 5 318 zł/ha UR i 8 313 zł/ha UR. Jednak największą wartość tej produkcji osiągały gospodarstwa drobiarskie (56 091 zł/ha UR).
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Uprawy
ogrodnicze

Uprawy trwałe

Krowy mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Trzoda chlewna

21 327

44 177

16 546

30 591

14 923

51 504

58,4

62,2

50,1

45,0

48,8

48,2

56,5

51,2

55,0

Wydajność ml. krów [kg/szt.]

5 302

4 568

2 521

2417

5 343

4 297

3 436

2 900

5 340

Produkcja roślinna [zł/ha*]

3 347

4 004

46 847

12 138

700

634

2 804

2 508

2 589

Produkcja zwierzęca [zł/ha*]

3 001

179

179

35

5 318

2 081

8 313

56 091

2 523

Produkcja zwierzęca [zł/LU]

4 210

3 206

3 429

4 843

4 606

2 560

3 028

8 270

3 477

Koszty ogółem [zł/ha*]

5 879

3 960

33 502

9 470

5 228

3 166

10 352

49 173

5 249

33 087

37 358

85 517

39 595

51 118

21 149

38 298

1 734

1 312

15 807

4 370

2 408

1 227

1 957

23 045

28 613

54 617

28 755

29 062

15 458

25 517

Wielkość ekonomiczna [€]
Plon pszenicy [dt/ha]

Dochód z gosp. [zł]
Dochód z gosp. [zł/ha*]
Dochód z gosp. [zł/FWU]

Mieszane

Uprawy polowe

24 361

Wyszczególnienie

Drób

Razem

W gospodarstwach tych osiągano również największą wartość produkcji zwierzęcej w przeliczeniu na jedną sztukę dużą (8 270 zł/LU). Występowanie tak wysokiej wartości produkcji zwierzęcej pociągało za sobą wysokie koszty ogółem
ponoszone w gospodarstwach drobiarskich. W tym typie rolniczym wynosiły one
49 173 zł/ha i były największe spośród wszystkich analizowanych typów gospodarstw. Jednak wysokość uzyskiwanych dochodów, zarówno w przeliczeniu na
gospodarstwo, jak i osobę pracującą we własnym gospodarstwie domowym, była
tutaj największa (241 035 zł; 140 506 zł/FWU). Wysokie koszty ponoszono również w gospodarstwach ogrodniczych. Natomiast najniższe koszty ogółem na 1 ha
UR charakteryzowały gospodarstwa, posiadające zwierzęta trawożerne. Mogło to
wynikać z wysokiego udziału roślin pastewnych w ich strukturze UR, charakteryzujących się niskimi kosztami produkcji, czy też ekstensywnego użytkowania
trwałych użytków zielonych, wchodzących w skład powierzchni paszowej gospodarstw. Drugie w kolejności, pod względem osiąganych dochodów, były gospodarstwa ogrodnicze, posiadające największy dochód w przeliczeniu na jednostkę
powierzchni (15 807 zł/ha UR). Najmniejszy natomiast dochód, zarówno w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, jak i na osobę pracującą we własnym gospodarstwie, osiągały gospodarstwa mieszane (1083 zł/ha UR; 13 797 zł/FWU).
Tabela 8
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw z próby FADN
wg typów rolniczych w 2015 r.

172 745 19 102

241 035 18 075
10 443

1 083

140 506 13 797

* – pow. bez UR wyłączonych z produkcji

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016].
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Razem

Uprawy polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy trwałe

Krowy mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Trzoda chlewna

Drób

Mieszane

Analiza poziomu realizacji jednolitej płatności obszarowej w 2015 r., wskazała
na jej znaczne zróżnicowanie w zależności od typu rolniczego gospodarstw FADN
(tabela 9). Wartość JPO wynosiła od 2 726 zł w gospodarstwach ogrodniczych
(o najmniejszej średniej powierzchni UR), do 13 166 zł w gospodarstwach z uprawą
polową. Natomiast jej udział w dopłatach do działalności operacyjnej był najwyższy
w gospodarstwach większych obszarowo, a szczególnie z uprawą polową i trzodą
chlewną (41%), drobiowych (38%), oraz mieszanych (37%). Najniższy z kolei w gospodarstwach ogrodniczych i ze zwierzętami trawożernymi (27%). Gospodarstwa
z uprawami trwałymi (11%) i zwierzętami trawożernymi (12%) charakteryzowały
się największym udziałem dopłat rolnośrodowiskowych (oddziaływujących w pozytywny sposób na klimat i środowisko) w dopłatach do działalności operacyjnej.
Natomiast najniższym udziałem tego typu dopłat charakteryzowały się gospodarstwa drobiowe (2%), skoncentrowane na produkcji pasz i osiąganiu wysokiego wyniku finansowego. Także w gospodarstwach wyspecjalizowanych w innych dziedzinach produkcji, jak ogrodnicze, z chowem trzody chlewnej, czy posiadające bydło
mleczne, udział dopłat rolnośrodowiskowych nie przekraczał średniej wartości dla
całej zbiorowości gospodarstw i wynosił tylko 3%.
Tabela 9
Dopłaty w gospodarstwach z próby FADN wg typów rolniczych w 2015 roku

24 597

31 919

10 121

13 669

33 829

28 926

21 896

28 401

20 917

Jednolita pł. obszarowa [zł]
[%]

8 772
36

13 166
41

2 726
27

4 292
31

9 720
29

7 942
27

8 954
41

10 832
38

7 672
37

Dopłaty rolnośrod. [zł]
[zł/ha*]
[%]

1 297
68
5

1 990
70
6

288
53
3

1 540
170
11

920
43
3

3 574
207
12

739
38
3

513
22
2

975
58
5

Wyszczególnienie

Dopłaty do działalności
operacyjnej [zł]

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016].

Przedstawiona w tabelach 10-12 uproszczona charakterystyka produkcyjno-ekonomiczna zbiorowości gospodarstw FADN dotyczy sześciu grup gospodarstw wyróżnionych pod względem wielkości ekonomicznej.
Gospodarstwa bardzo małe wg klasyfikacji wielkości ekonomicznej posiadały największe zatrudnienie w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych
(16 AWU/100 ha UR), a w miarę wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstw
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zatrudnienie to malało do 3 osób na 100 ha UR w gospodarstwach bardzo dużych
(tabela 10). Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej rosła także średnia wielkość gospodarstwa od 8 do 724 ha UR. Malał natomiast udział odłogów i ugorów
w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych z 3% w gospodarstwach małych
do 0,5% w grupie gospodarstw bardzo dużych. Udział zbóż w powierzchni UR
był zróżnicowany i największą wartość przybierał w grupie gospodarstw małych
(58%), a najmniejszą w gospodarstwach średnio małych i średnio dużych (ok.
50%). Gospodarstwa tych grup charakteryzował ponadto największy udział roślin
pastewnych w odniesieniu do powierzchni UR, wynoszący 29-32%. Spowodowane to było największym udziałem gospodarstw zajmujących się chowem krów
mlecznych oraz mieszanych w tych grupach gospodarstw. Natomiast najmniejszym udziałem roślin pastewnych (14% UR) charakteryzowała się grupa gospodarstw dużych, gdzie przeważały gospodarstwa z uprawami polowymi i produkcją trzody chlewnej.
Tabela 10
Organizacja gospodarstw z próby FADN wg wielkości ekonomicznej w 2015 r.
Wyszczególnienie

Razem

Bardzo
małe

Małe

Średniomałe

Średnioduże

Duże

Bardzo
duże

Nakłady pracy ogółem [AWU]

1,69

1,26

1,64

1,95

2,31

4,28

23,65

Powierzchnia UR [ha]

19,4

8,0

15,1

26,7

44,7

103,6

723,9

10,42

4,64

8,19

13,35

22,01

59,33

386,59

Uprawy pastewne [ha]

5,02

2,16

4,18

8,52

12,87

14,14

141,67

Odłogi i ugory [ha]

0,27

0,25

0,22

0,27

0,43

0,86

3,85

Zwierzęta ogółem [LU/ha UR]

0,70

0,36

0,59

0,85

0,92

0,92

0,82

Zboża [ha]

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016].

Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa następował zarówno wzrost średnich plonów pszenicy z 45,5 dt/ha do 69,5 dt/ha, jak i średniej
wydajności mlecznej krów z 3 100 kg/szt./rok do 8 952 kg/szt./rok (tabela 11).
W grupach gospodarstw od bardzo małych do dużych wzrastała także wartość
produkcji roślinnej i zwierzęcej na jednostkę powierzchni oraz wartość uzyskiwanej produkcji zwierzęcej w przeliczeniu na jedną sztukę dużą. W grupach gospodarstw od bardzo małych do średnio małych dominującą rolę w przeliczeniu na jednostkę powierzchni odgrywała wartość produkcji roślinnej, natomiast
w pozostałych grupach gospodarstw dominowała wartość produkcji zwierzęcej.
Wzrost intensywności produkcji wyrażony w osiąganych wynikach produkcji,
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przekładał się także na poziom ponoszonych kosztów ogółem na jednostkę powierzchni, które rosły wraz z wielkością ekonomiczną gospodarstwa od 3 910 zł/
ha UR w gospodarstwach bardzo małych do 9 498 zł/ha UR w gospodarstwach
bardzo dużych. Za wyjątkiem gospodarstw bardzo dużych, obserwowano wzrost
dochodu rolniczego na gospodarstwo do kwoty 259 254 zł oraz do kwoty 2 537 zł/
ha w przeliczeniu na jednostkę powierzchni wraz ze zwiększającą się wielkością
ekonomiczną gospodarstwa. Natomiast w gospodarstwach bardzo dużych odnotowano niewielką stratę w wysokości 4 zł/ha UR (3 177 zł/ gosp.). Jednak w grupie gospodarstw bardzo dużych, posiadających nakłady pracy własnej, osiągano
najwyższy dochód na jedna osobę pełnozatrudnioną rodziny (489 171 zł/FWU).
Tabela 11
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw z próby FADN
wg wielkości ekonomicznej w 2015 roku
Razem

Bardzo
małe

Małe

Średniomałe

Średnioduże

Duże

Bardzo
duże

24 361

6 544

16 232

36 212

69 123

182 216

1 030 230

58,4

45,5

51,7

57,5

61,3

64,4

69,5

Wydajność ml. krów [kg/szt.]

5 302

3 100

3 864

4 981

6 182

7 268

8 952

Produkcja roślinna [zł/ha*]

3 347

2 449

2 860

3 301

3 465

5 209

3 985

Produkcja zwierzęca [zł/ha*]

3 001

1 161

1 854

3 090

3 990

5 725

4 923

Produkcja zwierzęca [zł/LU]

4 210

3 093

3 110

3 606

4 268

6 129

5 920

Koszty ogółem [zł/ha*]

5 879

3 910

4 382

5 497

6 342

9 466

9 498

33 087

7 440

26 046

62 538

110 354

259 254

-3177

1 734

964

1 753

2 368

2 496

2 537

-4

6 107

16 893

35 349

58 414

142 258

489 1711

Wyszczególnienie
Wielkość ekonomiczna [€]
Plon pszenicy [dt/ha]

Dochód z gosp. [zł]
Dochód z gosp. [zł/ha*]
Dochód z gosp. [zł/FWU]

23 045

* - pow. bez UR wyłączonych z produkcji
1

– dotyczy jedynie gospodarstw z nakładami pracy własnej

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016].

Kwota jednolitej płatności obszarowej, uzależniona od powierzchni zgłoszonej do dopłat przez gospodarstwo, podlegała znacznym wahaniom (tabela 12).
Kształtowała się ona od 3638 zł w grupie gospodarstw bardzo małych do 327 747
zł w grupie gospodarstw bardzo dużych. Zróżnicowany był także jej udział w dopłatach do działalności operacyjnej gospodarstw. Najniższy, wynoszący 31%, był
w gospodarstwach małych i średnio małych, natomiast w gospodarstwach bardzo
dużych udział ten wynosił aż 69% i był największy. Zróżnicowanie występowa-
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ło także w wysokości dopłat rolnośrodowiskowych, zarówno na gospodarstwo,
jak i w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych. Natomiast udział
dopłat rolnośrodowiskowych w dopłatach do działalności operacyjnej nie wykazywał większego zróżnicowania i kształtował się w przedziale 5-6%. Najniższą
wartość dopłat rolnośrodowiskowych na jednostkę powierzchni UR odnotowano w gospodarstwach bardzo dużych (32 zł/ha UR), gdzie przeważały podmioty z uprawami polowymi, mieszane oraz z chowem trzody chlewnej o wysokiej
intensywności produkcji, co znalazło odzwierciedlenie w najwyższych kosztach
ogółem na jednostkę powierzchni UR. Z kolei w gospodarstwach bardzo małych
i małych, o niewielkiej obsadzie zwierząt, wysokim udziale zbóż i dominującym
udziale wartości produkcji roślinnej na jednostkę powierzchni, wysokość tej dopłaty była ponad dwukrotnie wyższa i wynosiła 76 i 78 zł/ha UR.
Tabela 12
Dopłaty w gospodarstwach z próby FADN wg wielkości ekonomicznej
w 2015 roku
Wyszczególnienie

Razem

Bardzo
małe

Małe

Średniomałe

Średnioduże

Duże

Bardzo
duże

Dopłaty do działalności
operacyjnej [zł]

24 597

10 006

21 782

38 895

59 075

106 981

472 244

Jednolita pł. obszarowa [zł]
[%]

8 772
36

3 638
36

6 821
31

12 092
31

20 242
34

46 884
44

327 747
69

Dopłaty rolnośrod. [zł]
[zł/ha*]
[%]

1 297
68
5

590
76
6

1 153
78
5

1 812
69
5

2 769
63
5

6 858
67
6

23 168
32
5

Źródło: Dane FADN [Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. 2016].

4. Podsumowanie
Przeważająca część dopłat wypłacanych rolnikom w kampanii 2015 roku dokonywana była w ramach wsparcia bezpośredniego, a szczególnie w formie jednolitej
płatności obszarowej, związanej z powierzchnią UR. Najmniejszym udziałem liczby
zgłoszonych wniosków w stosunku do liczby uprawnionych do tego gospodarstw,
charakteryzował się region Małopolski i Pogórza (95,7%), wyróżniający się niekorzystną dla rolnictwa strukturą obszarową, natomiast największym Wielkopolska
i Śląsk (100,1%). Także wysoki był wskaźnik powierzchni użytków rolnych deklarowanych we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do powierzchni
użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze. Najniższą wartość przyjmował
on w regionie Mazowsza i Podlasia (97,8%), a najwyższą na Pomorzu i Mazurach

132

Andrzej Madej

(100,1%). W skali kraju wynosił on 98,8%, co sprzyjało wypełnianiu przez rolników
zasady wzajemnej zgodności na przeważającej części UR kraju, a tym samym dostarczaniu przez nich dóbr publicznych w postaci niezdegradowanego środowiska
przyrodniczego oraz wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów.
Poziom realizacji JPO w gospodarstwach FADN w 2015 r., wykazywał zróżnicowanie od 17 244 zł na gospodarstwo w regionie Pomorza i Mazur, do 4 866 zł
w regionie Małopolski i Pogórza. Natomiast jej udział w dopłatach do działalności
operacyjnej był najwyższy na Pomorzu i Mazurach (40%), a najniższy na Mazowszu i Podlasiu (32%). Gospodarstwa z regionu Pomorza i Mazur charakteryzowały się także największym udziałem dopłat rolnośrodowiskowych w dopłatach
do działalności operacyjnej (9%). Ponad dwukrotnie niższym udziałem tego typu
dopłat charakteryzowały się zaś gospodarstwa Wielkopolski i Śląska oraz Mazowsza i Podlasia (4%).
Wysokość jednolitej płatności obszarowej w 2015 r. w zależności od typu rolniczego gospodarstw była zróżnicowana. W gospodarstwach ogrodniczych (o najmniejszej średniej powierzchni UR) wynosiła ona 2 726 zł, a w gospodarstwach
z uprawą polową 13 166 zł. Jej udział w dopłatach do działalności operacyjnej
był natomiast najwyższy w gospodarstwach większych obszarowo, a szczególnie
z uprawą polową i trzodą chlewną (41%), drobiowych (38%), oraz mieszanych
(37%). Z kolei najniższy w gospodarstwach ogrodniczych i ze zwierzętami trawożernymi (27%). Największym udziałem dopłat rolnośrodowiskowych (oddziaływujących w pozytywny sposób na klimat i środowisko) w dopłatach do działalności operacyjnej charakteryzowały się gospodarstwa z uprawami trwałymi
(11%) i zwierzętami trawożernymi (12%). Najniższym udziałem tego typu dopłat
charakteryzowały się gospodarstwa drobiowe (2%), skoncentrowane na produkcji pasz i osiąganiu wysokiego wyniku finansowego, a także wyspecjalizowane
w ogrodnictwie, chowie trzody chlewnej, czy bydle mlecznym (3%).
Kwota jednolitej płatności obszarowej wzrastała wraz z klasą wielkości ekonomicznej gospodarstwa, od 3 638 zł w grupie gospodarstw bardzo małych,
do 327 747 zł w grupie gospodarstw bardzo dużych. Jej udział w dopłatach do
działalności operacyjnej gospodarstw był najmniejszy w gospodarstwach małych i średnio małych (31%), a w gospodarstwach bardzo dużych był największy
(69%). Natomiast udział dopłat rolnośrodowiskowych w dopłatach do działalności operacyjnej nie wykazywał większego zróżnicowania i kształtował się w przedziale 5-6%. Najniższą wartość tych dopłat na jednostkę powierzchni UR odnotowano w gospodarstwach bardzo dużych (32 zł/ha UR), gdzie przeważały jednostki z uprawami polowymi, produkcją mieszaną oraz chowem trzody chlewnej
o wysokiej intensywności produkcji wyrażonej poziomem ponoszonych kosztów
ogółem na jednostkę powierzchni UR. Z kolei w gospodarstwach bardzo małych
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i małych, o niewielkiej obsadzie zwierząt, wysokim udziale zbóż i dominującym
udziale wartości produkcji roślinnej na jednostkę powierzchni, wysokość tej dopłaty była ponad dwukrotnie wyższa i wynosiła 76 i 78 zł/ha UR.
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STRESZCZENIE

W pracy podjęto próbę oceny stopnia realizacji nowych praktyk rolno-środowiskowych
wpływających na klimat i środowisko w ujęciu regionalnym. Wykorzystano dane zawarte
w sprawozdaniach Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa za lata 2015-2016 oraz dotyczące gospodarstw objętych Polskim FADN za 2015 r. Wskaźnik powierzchni użytków
rolnych deklarowanych we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do powierzchni
użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze był wysoki i w skali kraju wynosił 98,8%.
Największym udziałem dopłat rolnośrodowiskowych w dopłatach do działalności operacyjnej charakteryzowały się gospodarstwa z regionu Pomorza i Mazur (9%). Natomiast pod
względem typu rolniczego były to gospodarstwa z uprawami trwałymi (11%) i zwierzętami
trawożernymi (12%). Najniższym udziałem tego typu dopłat charakteryzowały się gospodarstwa drobiowe (2%), wyspecjalizowane w ogrodnictwie, chowie trzody chlewnej, czy
bydle mlecznym (3%). Z kolei w gospodarstwach grupowanych pod względem wielkości
ekonomicznej, udział dopłat rolnośrodowiskowych w dopłatach do działalności operacyjnej
nie wykazywał większego zróżnicowania i kształtował się w przedziale 5-6%.
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DIVERSIFICATION OF DIRECT AND AGRI-ENVIRONMENTAL PAYMENTS IN 2015
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SUM M A RY

The paper attempts to assess the degree of implementation of new agri-environmental
practices affecting the climate and environment on a regional basis. The data from the reports
of the Agriculture Development and Modernization Agency for the years 2015-2016 and data
concerning farms covered by the Polish Farm Accountancy Data Network (FADN) for 2015
were used. The area of agricultural land index, declared in directive payment forms applications for direct payments in relation to the area of agricultural land maintained in good
condition was high, amounting to 98.8% and at the national level. The largest share of agri-environmental payments in subsidies to operating activities was recorded in farms from the
Pomorze and Mazury regions (9%). These farms had permanent crops (11%) and herbivorous animals (12%). The lowest share of this type of subsidies was found in poultry farms (2%)
and those specialized in horticulture, swine breeding, or milk cattle (3%). In turn, in farms
grouped in terms of economic size, the share of agri-environmental payments among the
subsidies for operating activities did not a show a higher diversification, amounting to 5-6%.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej”. Autorzy: Andrzej Fetliński, Halina Turlejska.
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
Białystok 2018, s. 100.
Poradnik skierowany jest w głównej mierze dla producentów posiadających
małe serowarnie. Zawiera wskazówki i wytyczne dotyczące dobrych praktyk wytwórczych zgodnych z obowiązującym prawem żywnościowym oraz pozostałymi
niezbędnymi wymogami Polski i Unii Europejskiej. Założeniem autorów poradnika jest zobrazowanie odpowiedniego zastosowania w przedsiębiorstwie zasad
dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP), a także
systemu HACCP, czyli kryteriów niezbędnych do prowadzenia serowarni. Odbiorcami poradnika mogą być nie tylko producenci serów, ale również reprezentanci
kontroli produktów żywnościowych. Autorzy poruszyli także aspekt prowadzenia
dokumentacji opierając się na doświadczeniach płynących z Włoch i Francji, czyli
miejsc, gdzie wyrób serów jest bardzo rozpowszechniony.
Pozycja bardzo przydatna zarówno dla producentów posiadających lub chcących prowadzić własną produkcję serów, jak i dla osób specjalizujących się w kontroli żywności.
„Uprawa konopi siewnych na włókno i nasiona”. Autor: dr Grażyna Hołubowicz-Kliza. Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy 2017, s. 43.
Konopia siewna to roślina zielna rodziny konopiowatych. Zainteresowanie uprawą konopi w Polsce z roku na rok wzrasta. Warunki w Polsce na ten rodzaj uprawy są
w dużym stopniu lepsze, w porównaniu do pozostałych krajów Europy. W broszurze
znaleźć można wszelkie informacje na temat morfologii, zbioru konopi czy jej zastosowań. Publikacja odnosi się do rad na temat przerobu konopi, a także charakteryzuje procedurę zezwolenia na uprawę konopi siewnej.
Pozycja skierowana do specjalistów z zakresu ekologii, doradców rolniczych oraz
rolników.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać procentowy wkład
pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego”, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

