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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

AKCS Analiza kluczowych czynników sukcesu 

BDL Bank Danych Lokalnych  

CATI Wywiad kwestionariuszowy telefoniczny 

CLLD Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (ang. Community-ledlocal development) 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich 

FADN 
Europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (ang. Farm 

Accountancy Data Network) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ICT Teleinformatyka (ang. Information and Communication Technologies) 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego  

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

LGD Lokalna Grupa Działania 

LGR Lokalna Grupa Rybacka 

ONW Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

PS Polityka Spójności 

PSR 2010 Powszechny Spis Rolny 2010 

RM Rada Ministrów 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

TDI Telefoniczny wywiad pogłębiony 

TUZ Trwałe użytki zielone  

UE Unia Europejska 

WPR Wspólna Polityka Rolna 

WPRyb Wspólna Polityka Rybacka  

WRS Wspólne Ramy Strategiczne 
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STRESZCZENIE 
 

Celem głównym badania pt. "Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich 

w Polsce w ujęciu regionalnym" było zidentyfikowanie szans i zagrożeń rozwoju obszarów wiejskich 

w ujęciu terytorialnym (wojewódzkim) oraz wypracowanie propozycji, dotyczących ukierunkowania 

wsparcia po 2013 roku z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze szczególnych uwarunkowań na 

poziomie regionalnym i subregionalnym. 

Cele szczegółowe badania obejmowały: 

1) zidentyfikowanie silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju obszarów wiejskich  

w poszczególnych województwach Polski, uwzględniając przy tym ich specyfikę i wewnętrzne 

zróżnicowanie, 

2) określenie sposobów efektywnego wykorzystania zidentyfikowanego potencjału rozwoju 

obszarów wiejskich w poszczególnych województwach w kontekście instrumentów wsparcia, 

dostępnych w nowym okresie programowania, 

3) określenie sposobu zniwelowania barier rozwojowych obszarów wiejskich w poszczególnych 

województwach, z uwzględnieniem wykorzystania indywidualnych potencjałów oraz powiązań 

między różnymi obszarami funkcjonalnymi w obrębie województw. 

Na obszarach wiejskich Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej miał i ma miejsce 

szereg pozytywnych, jak również negatywnych procesów. Te pierwsze wiążą się ze wzrostem 

poziomu wykształcenia mieszkańców, intensywnym rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

rozbudową systemów infrastruktury technicznej czy wzrostem aktywności społeczności lokalnej. Z kolei 

te drugie łączą się między innymi z nasilonym procesem odpływu migracyjnego młodych osób, spadkiem 

dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej czy społecznymi i ekonomicznymi konsekwencjami 

zjawiska bezrobocia. 

Obszary wiejskie w Polsce pełnią głównie funkcje rolnicze. Sektor rolniczy - oprócz produkcji żywności 

dostarcza również wielu usług dotyczących sfery przestrzennej, przyrodniczej i społeczno-kulturowej, co 

odróżnia go od innych rodzajów produkcji1. Pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa generują nowe miejsca 

pracy. Szczególnie widoczny jest wzrost liczby tzw. zielonych miejsc pracy związanych z rolnictwem 

ekologicznym i zrównoważonym, odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz technologiami biogazowymi.  

Zmiany dokonujące się w ostatnich kilkunastu latach, zgodnie z polityką wielofunkcyjnego 

rozwoju wsi, powodują dynamiczny rozwój funkcji pozarolniczych. Największe zmiany obserwować 

można w strefach metropolitalnych oraz ośrodków subregionalnych, gdzie rolnictwo wypierane jest przez 

inne funkcje (mieszkaniową, rekreacyjną, produkcyjną i usługową). Poza strefami podmiejskimi wieś 

nabiera bardziej rolniczego charakteru, ale udział innych funkcji gospodarczych jest nadal bardzo 

wyraźny. W kontinuum miejsko-wiejskim obszary takie można nazwać wielofunkcyjną strefą przejściową. 

Oprócz rolnictwa ważną rolę odgrywają: mieszkalnictwo, turystyka i rekreacja oraz towarzyszące im 

usługi rynkowe. Ważną rolę w strefie przejściowej odgrywa turystyka i rekreacja związane głównie  

z wypoczynkiem świątecznym i sobotnio-niedzielnym. 

Odnotowuje się różnice w aktywności ekonomicznej ludności związanej z gospodarstwem rolnym  

a ludnością bezrolną. Mieszkańcy obszarów wiejskich są bardziej zagrożeni ubóstwem. Zagrożenie to 

dotyczy w największym stopniu mieszkańców obszarów peryferyjnych, m.in. popegeerowskich czy 

monofunkcyjnych obszarów rolniczych, gdzie dominują małe, nietowarowe gospodarstwa rolne oraz brak 

jest możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Dochody rolników rosną, lecz wciąż są o 30 % niższe 

niż w mieście. Biorąc pod uwagę pozarolnicze dochody, wynikające z aktywności ekonomicznej można 

stwierdzić, iż najkorzystniej pod tym względem prezentuje się województwo zachodniopomorskie, gdzie 

na 1000 mieszkańców obszarów wiejskich w wieku produkcyjnym przypada 158,08 podmiotów 

gospodarczych. Natomiast w związku ze słabością ośrodków regionalnych i typowo rolniczym 

                                                 
1  J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo” 2009, nr 4, s. 4-29.     
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charakterem obszarów wiejskich, najniższe wartości odnotowano w województwach wschodnich: 

lubelskim (88,83), podkarpackim (89,03) i podlaskim (90,75). Największa dynamika zmian wartości 

wskaźnika w okresie 2007-2010 nastąpiła w województwach, które cechują się stosunkowo wysokimi 

jego wartościami: małopolskim (+11,3%), pomorskim (+11,2%) i dolnośląskim (+11,0%). Województwa  

o niskich wartościach cechuje stagnacja związana z brakiem silnych bodźców do rozwoju 

przedsiębiorczości, natomiast w województwach o najwyższych wartościach wskaźnika dynamika nie jest 

najwyższa ze względu na wysoki poziom odniesienia. Spadek liczby podmiotów gospodarczych na 

obszarach wiejskich w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w wieku produkcyjnym zanotowano w dwóch 

województwach. Największy spadek wystąpił w województwie lubuskim (-2,4%), a nieco mniejszy  

w województwie łódzkim (-1,3%), gdzie już w 2007 roku wartość wskaźnika była relatywnie niska. 

Biorąc pod uwagę potencjał zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich trzeba 

skonstatować, iż aktualnie obserwujemy nieznaczny wzrost bezrobocia na wsi. Zjawisko to dotknęło 

w minionym roku aż 13 województw. Procentowy udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie 

bezrobotnych wahał się od 22% do 62% i w 10 województwach przekraczał średnią dla kraju. Najgorsza 

pod tym względem sytuacja występuje w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim  

i lubelskim, które cechuje stosunkowo wysoki udział ludności wiejskiej. Natomiast najwyższy 

współczynnik bezrobocia na wsi notuje się w województwach: warmińsko-mazurskim, 

zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Istnieje też w rolnictwie 

trudne do oszacowania „bezrobocie ukryte”, polegające na nadwyżce rąk do pracy. Dotyczy to zwłaszcza 

gospodarstw małych na południu kraju. Duża ich część to tzw. gospodarstwa socjalne, w których główna 

część dochodów pochodzi z rent i emerytur. 

Turystyka jest często wymieniana jako alternatywny kierunek rozwoju dla obszarów wiejskich,  

a zwłaszcza tych o niekorzystnym położeniu względem ośrodków miejskich generujących impulsy 

rozwojowe na obszary otaczające oraz tradycyjnym rolnictwie. W praktyce jednak turystyka wiejska 

może rozwijać się na szerszą skalę na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczo-kulturowych, 

stosunkowo dobrej dostępności, odpowiedniej bazie turystycznej i infrastrukturalno-

mieszkaniowej, a także przy dużym udziale promocji danego regionu. Największą atrakcyjnością 

turystyczną w Polsce cechują się obszary górskie, nadmorskie oraz leżące w pasie pojezierzy. Dlatego 

najwyższy potencjał posiadają województwa: małopolskie (0,8362), pomorskie (0,714), 

zachodniopomorskie (0,701) i warmińsko-mazurskie (0,700). Województwa podkarpackie i podlaskie 

uzyskały tylko nieznacznie niższą wartość wskaźnika w związku ze słabszymi warunkami 

infrastrukturalno-mieszkaniowymi. Najniższe wartości uzyskano w województwie opolskim (0,223)  

i łódzkim (0,235). 

Kondycja przemysłu spożywczego jest jednym z czynników warunkujących jakość życia i rozwój 

gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce. W ostatnich latach obserwowany jest pozytywny trend 

wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze rolno-spożywczym. Od 2000 do 2009 roku nakłady 

inwestycyjne zwiększyły się blisko dwukrotnie do poziomu 3710 mln zł w rolnictwie i 6618 mln zł w 

przemyśle rolno-spożywczym. Produkcja sprzedana (w cenach bieżących) przemysłu rolno-spożywczego  

i tytoniowego wyniosła w 2010 roku 171 mln zł i stanowiła 22% produkcji sprzedanej polskiego 

przemysłu ogółem. Największy udział stanowiło mięso i drób (22%), mleko (12%) i wyroby tytoniowe 

(11%), najniższy natomiast cukier (2%) oraz ryby i skorupiaki (3%). Wzrost zatrudnienia w produkcji 

artykułów spożywczych wyniósł w ostatnich latach średnio 3,9% i przekroczył wzrost zatrudnienia  

w przetwórstwie przemysłowym (3,2%) oraz w przemyśle ogółem (2,6%). Potencjał produkcyjny 

rolnictwa stanowią bogate zasoby naturalne – Polska jest trzecim krajem w UE pod względem areału 

gruntów ornych (12 mln ha, po Francji i Hiszpanii), a drugim pod względem zasiewów zbóż (7,6 mln ha – 

ok. 13% w UE), siódmym w areale użytków zielonych (3,3 mln ha). Silną stroną rozwoju sektora rolno-

spożywczego jest środowisko naturalne: niskie zużycie środków ochrony roślin na 1 ha gruntów ornych  

i sadów łącznie – 1,5 kg w Polsce (wobec 2,5 kg w Niemczech, 3,3 kg we Francji i 8,9 kg w Holandii) oraz 

mała koncentracja stad zwierząt, co jest przyjazne dla środowiska – przeciętnie w Polsce na jedno 

                                                 
2 Syntetyczny wskaźnik turystyczny (walory przyrodniczo-kulturowe, poziom zagospodarowania turystycznego oraz warunki 
ekonomiczno-infrastrukturalne) - „Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich” - Raport końcowy z badania, Agrotec & IGiPZ na zlecenie MRiRW, 2012. 
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gospodarstwo przypadają 34 sztuki trzody chlewnej oraz 10 sztuk bydła. O potencjale sektora świadczy 

rozwinięta i doskonalona jakość produkcji żywca i mięsa: wieprzowego – wzrost udziału klasy E  

w całkowitym skupie trzody chlewnej z 35% w 2006 r. do 45% w 2010 r. Mocną stroną polskiego sektora 

rolno-spożywczego jest obserwowany rozwój produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych - 36 

produktów posiada oznaczenia takie jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie 

Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (systemy jakości UE). Są to m.in. miody, miody pitne, 

sery, przetwory mięsne, owoce, warzywa, chleb i ciasta; krajowe systemy jakości - Integrowana Produkcja 

(IP) oraz Jakość-Tradycja. Konkurencyjność polskich producentów żywności wynika przede wszystkim  

z posiadania przez nich przewag konkurencyjnych o charakterze kosztowo-cenowym. Pośród obszarów 

problemowych sektora można wskazać zróżnicowanie stopnia zorganizowania i skali działania 

poszczególnych ogniw łańcucha (niskie w rolnictwie, wysokie w ogniwie dystrybucji), skutkujące 

niekorzystną pozycją negocjacyjną producentów rolnych i przetwórców wykorzystywane przez 

przedsiębiorstwa handlowe (pobieranie nieuprawnionych opłat, wymuszanie niskich cen dostaw itp.) 

oraz nieadekwatny rozkład marż pobieranych przez różne ogniwa łańcucha żywnościowego, preferujący 

handel detaliczny.  

Jednym z głównych czynników wspierania potencjału endogennego obszarów wiejskich oraz kierunku ich 

korzystnych przeobrażeń jest dostęp mieszkańców i władz lokalnych obszarów wiejskich do środków 

europejskich, dystrybuowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności. Środki te 

wydatkowane są jednak nierównomiernie w skali całej Polski. Trafność i użyteczność ich wydatkowania 

zależy także od celowości kierunku interwencji. 

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym 

Województwo dolnośląskie 

Policentryczny charakter rozwoju województwa dolnośląskiego oraz jego bardzo dobre warunki 

przyrodnicze kierują scenariusz rozwoju obszarów wiejskich w stronę rozwijania wielofunkcyjności tych 

obszarów z silną rolą sektora rolniczego oraz wzmacniania tendencji chowu zwierząt w związku  

z rosnącym światowym popytem na mięso. Cecha ta pociąga za sobą jednak potrzebę koordynacji 

wsparcia w ramach WPR z rozwojem infrastruktury usługowej wobec wsi oraz wsparciem 

przedsiębiorczości w małych miastach. Relatywnie niska liczba organizacji producentów i słaba 

innowacyjność sektora rolnego stanowią barierę rozwojową, którą można ograniczyć poprzez 

wzmocnienie integracji pionowej i poziomej poszczególnych sektorów produkcyjnych. W strategii 

rozwoju obszarów wiejskich konieczne też staje się nawiązanie kooperacji międzyregionalnych ze 

względu na słabą pozycję przemysłu spożywczego. Walory przyrodnicze województwa dolnośląskiego 

pociągają za sobą wysoki potencjał rolnictwa ekologicznego. Rekomenduje się więc przyjęcie strategii - 

polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół sektora rolnego oraz 

wspierania wielofunkcyjności w sektorze usług, skierowanych także do mieszkańców spoza 

obszarów wiejskich. Z kolei działania infrastrukturalne, realizowane w ramach Polityki Spójności 

powinny koncentrować się na zwiększeniu potencjału usług społecznych i usług dobra ogólnego miast 

znajdujących się na terenach zdominowanych  przez obszary wiejskie. Dużego znaczenia nabiorą zarówno 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w celu zwiększenia funkcjonalności miast gminnych oraz 

chłonności ich rynku pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich.  Priorytety wsparcia dostępne w 

ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 2. 

Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 

gospodarstw rolnych, Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie 

zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami  

i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, 

spożywczym i leśnym, Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa  

i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich3. 

                                                 
3 Nazwy priorytetów podano zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), KOM(2011) 627 wersja 
ostateczna 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 9 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Scenariusz rozwojowy obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego zakłada wzmocnienie 

funkcji rolniczej tych terenów w ramach przewagi komparatywnej dotyczącej wysokiej intensywności 

produkcji zwierzęcej stanowiącej zaplecze przemysłu mięsnego w skali kraju. W województwie kujawsko-

pomorskim obok dużych zakładów mięsnych, działają liczne mniejsze, masarnie i przetwórnie, dobrze 

umocowane na lokalnym rynku. Stanowią one miejsca pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich 

województwa. Potencjał ten można uznać za prospektywny w świetle korzystnych tendencji na 

europejskim i azjatyckim rynku mięsa oraz wzrostem popytu w krajach BRICS. Rozwój eksportu wymagać 

będzie jednak wsparcia promocji gospodarczej rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego. Ze 

względu na strukturę upraw – burak cukrowy, rzepak, rzepik – województwo ma bardzo duży potencjał 

produkcji surowców przetwarzanych na energię z biomasy. Korzystna struktura agrarna gospodarstw 

rolnych w województwie będzie umożliwiała uzyskanie dużej rentowności z produkcji surowców 

energetycznych oraz rozwinięcie licznych zakładów OZE, co może przyczynić się do konkurencyjności 

województwa w tym sektorze. Ze względu na korzystne warunki do produkowania energii wiatrowej 

województwo może wyspecjalizować się również w tej gałęzi produkcji energii odnawialnej. Należy 

podkreślić, że pomimo niezbyt korzystnych warunków naturalnych, wysoka kultura rolna i stosunkowo 

korzystna struktura agrarna w województwie kujawsko-pomorskim pozwalają, przy niskich nakładach 

pracy, osiągać wysoką produkcję w rolnictwie w przeliczeniu na osobę zatrudnioną. Pozostałe wskaźniki 

syntetyczne potencjału endogennego osiągają generalnie wartości poniżej średniej. Niekorzystnie 

przedstawia się potencjał społeczno-demograficzny, co wynika z peryferyjnego położenia obszarów 

wiejskich i stosunkowo niekorzystnych warunków dla rozwoju rolnictwa, co skutkowało odpływem 

ludności z obszarów wiejskich. Także w zakresie każdego ze wskaźników opisujących uwarunkowania 

gospodarcze, województwo osiąga wartości poniżej średniej dla Polski. Wynika to przede wszystkim  

z monofunkcyjnej gospodarki na obszarach wiejskich poza strefami podmiejskimi największych miast 

oraz ze stosunkowo niewielkiego potencjału tych miast jako biegunów wzrostu o zasięgu regionalnym. 

Rekomenduje się przyjęcie strategii polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich 

wokół sektora mięsnego oraz wykorzystania potencjału endogennego OZE oraz turystyki leśnej. 

Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwijanie narzędzi CLLD przy udziale LGD i LGR może 

przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich województwa np. w rokującym wzrost 

przemyśle przetwórstwa ryb. Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie 

istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 3, Priorytet 4, Priorytet 5.  

Województwo lubelskie 

Pod względem analizowanych wskaźników społeczno-ekonomicznych województwo lubelskie 

charakteryzuje się ogólnie niekorzystną sytuacją na tle kraju. Rolnictwo Lubelszczyzny to przede 

wszystkim produkcja roślinna. Dobre warunki agroekologiczne sprzyjają uprawie szerokiego spektrum 

roślin. Dzięki temu region odgrywa istotną rolę w uprawie roślin wymagających oraz niszowych (chmiel, 

tytoń, miękkie owoce, warzywa).Scenariusz rozwoju województwa lubelskiego zakłada wzmacnianie 

mocnych stron województwa związanych z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym oraz OZE. 

Rekomenduje się przyjęcie strategii polegającej na wykorzystaniu mocnych stron obszarów wiejskich  

województwa lubelskiego (dobre warunki przyrodnicze rolnictwa, wysoka konkurencyjność przemysłu 

mięsnego i zbożowego, potencjał wytwarzania surowców do produkcji biomasy) w celu wykorzystania 

szans na rynku europejskim i azjatyckim oraz krajów BRICS związanych ze wzrostem popytu na żywność. 

Przyjęciu takiej strategii sprzyja też wysoki priorytet obszarów wiejskich w planowanych inwestycjach 

infrastrukturalnych. Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla 

wykorzystania potencjału regionu to Priorytet 2, Priorytet 3, Priorytet 5, Priorytet 6.  

Województwo lubuskie 

Scenariusz rozwojowy dla województwa lubuskiego powinien opierać się na możliwościach i deficytach 

potencjału endogennego związanego z rentą położenia wynikającą zarówno z warunków przyrodniczych 

(m.in. niska jakość gleb uniemożliwiająca budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich na uprawach 

roślin), jak i szerokim pasem przygranicznym, stanowiącym potencjał rozwoju przedsiębiorczości  

w regionie. Powinien on uwzględniać różnicowanie działalności gospodarstw rolnych w kierunku 
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handlowym. Wydaje się, że przy obecnej relatywnie korzystnej strukturze agrarnej, przy występowaniu 

nadzatrudnienia w rolnictwie i niskiej produktywności ziemi, priorytetowe staje się wzmacnianie 

zmiany kierunku rolnictwa – np. w kierunku zwiększenia udziału zwierząt ziarnożernych. Gleby 

bielicowe sprzyjają też dalszemu zalesianiu użytków rolnych (potencjalne miejsca pracy w gospodarce 

leśnej) oraz uprawie wierzby energetycznej. Uwalnianie miejsc pracy dla nadzatrudnionych w rolnictwie 

jest wyzwaniem w świetle negatywnych tendencji rynku pracy i przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich. Bez wątpienia wspieranie infrastruktury turystycznej oraz promocja regionu jako obszaru 

atrakcyjnego przyrodniczo może wpłynąć na różnicowanie działalności gospodarstw rolnych w tym 

kierunku. Rekomenduje się  przyjęcie strategii zorientowanej na redukcję wewnętrznych słabości 

oraz unikanie zagrożeń ze strony otoczenia. Powinna ona polegać na koncentracji polityki rozwoju 

obszarów wiejskich wokół sektora rolnego (poprzez dalsze wspieranie tendencji wzrostowej hodowli 

zwierząt ziarnożernych). Istotne też staje się wsparcie kapitału ludzkiego do rozwoju funkcji 

turystycznych obszarów wiejskich. Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 

szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 2, Priorytet 3, Priorytet 4, Priorytet 

5 i Priorytet 6.  

Województwo łódzkie 

Rozproszone osadnictwo na obszarach wiejskich województwa łódzkiego nie sprzyja budowania ich 

wielofunkcyjności w oparciu o sektor usług lub sektor drobnej przedsiębiorczości. Słabą stroną 

województwa łódzkiego jest bez wątpienia brak specjalizacji rolniczej regionu mimo korzystnych 

warunków przyrodniczych. Sytuacja ta nie sprzyja wspieraniu organizacji producentów i inwestowaniu  

w powstawanie klastrów o wysokim stopniu integracji pionowej. Warto natomiast wspierać inwestycje  

w modernizację gospodarstw rolnych w zależności od stopnia specjalizacji i obszarowości gospodarstwa 

w celu zwiększenia produktywności i towarowości rolnictwa. Struktura obszarów wiejskich (blisko 20% 

zajmują lasy)sprzyja rozwojowi biogazowni oraz rozwojowi miejsc pracy w przemyśle tartacznym.  

Województwo łódzkie charakteryzuje się poza tym dużym potencjałem OZE w zakresie energii słonecznej 

i energii wiatrowej. Rekomenduje się przyjęcie strategii zorientowanej na redukcję wewnętrznych 

słabości oraz unikanie zagrożeń zewnętrznych wynikających z rosnącego bezrobocia i zatrzymania 

tendencji rozwoju przedsiębiorczości zarówno na obszarach wiejskich, jak i w całym regionie. 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna koncentrować się wokół wzmacniania konkurencyjności 

rolnictwa. Silna zależność wielofunkcyjności obszarów wiejskich od wzmocnienia subregionalnych 

ośrodków miejskich daje możliwości zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako 

głównego instrumentu wzmacniania konkurencyjności obszarów wiejskich w województwie łódzkim 

(wzmocnienie pośrednie). Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie 

istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 3, Priorytet 4, Priorytet 5 i Priorytet 6. 

Województwo małopolskie  

Województwo małopolskie charakteryzuje przewaga badanych cech diagnostycznych o wartościach 

poniżej przeciętnej krajowej. Trzynaście cech ma wartości wskazujące na niekorzystną lokatę regionu na 

tle innych obszarów w kraju. Dotyczy to przede wszystkim rolnictwa, które charakteryzuje się min.  

nadmiernym rozdrobnieniem agrarnym, przeludnieniem rolniczym, brakiem specjalizacji produkcyjnej 

oraz niskim poziomem towarowości i produktywności pracy. Korzystnym zjawiskiem jest powiększanie 

się przeciętnej wielkości gospodarstw rolnych oraz wzrost ich partycypacji w środkach pomocowych na 

terenach o najkorzystniejszych warunkach dla produkcji rolnej. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że  

w przeważającej części regionu uwarunkowania społeczno-gospodarcze rolnictwa są na tyle niekorzystne, 

iż nawet w długiej perspektywie nie należy oczekiwać poprawy uzasadniającej uwzględnianie tej funkcji 

gospodarczej jako kluczowej w rozwoju regionu. Scenariusz rozwoju województwa małopolskiego 

zakłada różnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich w zależności od cech specyficznych 

renty położenia. Na terenach północnych w których następuje korzystna tendencja koncentracji 

gospodarstw rolnych oraz wzrost upraw przemysłowych kluczowego znaczenia nabiera wspieranie tej 

tendencji poprzez uzależnianie dopłat inwestycyjnych i modernizacyjnych od przyrostu powierzchni. 

Ważną kategorią interwencji będzie doradztwo rolnicze w zakresie intensyfikacji i innowacji upraw 

przemysłowych. Kluczowego znaczenia nabiorą organizacje producentów upraw przemysłowych. 
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Inwestycji w ramach środków Polityki Spójności wymagać będzie także przemysł gospodarki odpadami, 

która ma duży potencjał w województwie małopolskim (dla celów przetwarzania biomasy do produkcji 

energii odnawialnej). Z kolei rozwój obszarów wiejskich położonych w środkowej i południowej części 

województwa wyraża się zanikiem funkcji rolniczej na rzecz rozwoju funkcji turystycznej i gospodarczej. 

Rozdrobnione i liczne gospodarstwa pełnią funkcje bazy agroturystycznej bądź podstawy prowadzenia 

dodatkowej działalności gospodarczej przez członków rodziny. Sugeruje się zastosowanie defensywnej 

strategii WPR na tych obszarach oraz wzmacnianie uzależniania dopłat bezpośrednich od stosowania 

praktyk pro-środowiskowych zapobiegających dalszej degradacji użytków rolnych w wyniku zanika 

funkcji rolniczej w wybranych subregionach. Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW  

2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet. 1, Priorytet 4, Priorytet 

5, Priorytet 6.  

Województwo mazowieckie  

Niewątpliwą szansą dla rozwoju obszarów wiejskich województwa mazowieckiego jest funkcjonowanie 

największego wewnętrznego rynku zbytu na produkty rolne w Polsce, za sprawą olbrzymiego 

zapotrzebowania ze strony aglomeracji warszawskiej. Mazowieckie rolnictwo jest konkurencyjne w skali 

kraju głównie za sprawą silnie rozwiniętego sektora sadowniczego i ogrodniczego w południowej  

i zachodniej części województwa. Duży potencjał rozwojowy posiada również prężnie rozwijająca się 

hodowla bydła w północnych powiatach województwa. Szansą rozwojową jest jednak dalsza specjalizacja 

produkcji rolniczej o wysokiej jakości i konkurencyjności, jak również rozwój rolnictwa ekologicznego, 

którego produkty skierowane są głównie do mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Scenariusz 

rozwojowy obszarów wiejskich powinien uwzględniać zarówno dywersyfikację przestrzenną 

sektora rolnego, jak i różnorodny w skali monocentrycznego województwa potencjał tworzenia 

miejsc pracy dla bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich. Strukturę obszarową gospodarstw 

rolnych województwa mazowieckiego można uznać za optymalną, wykorzystującą zasoby przyrodnicze  

i nieprodukującą nadzatrudnienia w rolnictwie. Rolnictwo mazowieckie jest efektywne kosztowo oraz 

stosunkowo innowacyjne. Scenariusz rozwojowy zakłada dalsze wzmacnianie obecnych tendencji 

struktury wytwórczej rolnictwa. Warto przy tym intensyfikować wsparcie dla organizacji producentów  

i rozwijać integrację pionową z sektorem przetwórstwa. Tworzenie wolnych miejsc pracy dla 

mieszkańców obszarów wiejskich w województwie mazowieckim uzależnione jest jednak w znacznej 

mierze od inwestycji infrastrukturalnych zwiększających dostępność przestrzenną Warszawy oraz 

terenów inwestycyjnych. Osadnictwo wiejskie jest bardzo rozproszone na dużym obszarze województwa, 

a poszczególne jednostki osadnicze charakteryzują się małą liczba ludności, co nie sprzyja rozwojowi 

drobnej przedsiębiorczości i sektora usług rolniczych lub pozarolniczych. Wydaje się, że w przyszłej 

perspektywie finansowej rozwój wielofunkcyjności obszarów wiejskich będzie w większym stopniu 

zależny od interwencji Polityki Spójności niż inwestycji EFFROW. Rekomenduje się więc przyjęcie 

strategii  rozwoju obszarów wiejskich, która jest zorientowana na wykorzystanie mocnych stron 

obszaru wynikających z największego lokalnego rynku zbytu jakim jest Warszawa oraz unikanie 

zagrożeń wynikających z utrzymywania się monocentryczności regionu i słabnącej pozycji 

ośrodków subregionalnych. Strategia ta polegałaby na koncentracji polityki rozwoju obszarów 

wiejskich wokół zachowania bieżącej struktury wytwórczej sektora rolnego. Kluczowym instrumentem 

wspierającym wielofunkcyjność, konkurencyjność oraz innowacyjność obszarów wiejskich również  

w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy staną się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Priorytety 

wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału 

regionu to: Priorytet 1,Priorytet 3, Priorytet 4, Priorytet 5 i Priorytet 6. 

Województwo śląskie  

Tereny wiejskie województwa śląskiego to przede wszystkim słabo zaludnione obszary krajobrazowe 

(Jura Krakowsko-Częstochowska oraz Beskidy), należące do obszarów chronionych, gdzie pożądany jest 

rozwój gospodarstw ekologicznych. Obszary wiejskie pełnią w województwie śląskim także rolę 

rezydencjalną, w tym jako tzw. drugie miejsce zamieszkania. Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich  

w województwie śląskim będzie więc koncentrował się silniej na wzmacnianiu wielofunkcyjności 

tych obszarów niż na wsparciu rolnictwa. Województwo posiada bardzo duży potencjał do rozwoju 
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OZE – zarówno w zakresie dostępności surowców do produkcji biomasy (zboża, rośliny paszowe, rośliny 

pastewne) jak i możliwości produkcji etanolu z drzew oraz z zasobów wód geotermalnych. 

Koncentrowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich województwa w sektorze OZE stanowi także 

racjonalny środek zaradczy na szczególne zanieczyszczenie środowiska w województwie. Wytworzone 

jednostki energii odpowiadać także będą  na duży popyt na energię związany z funkcją przemysłową 

Śląska.  Należy też uwzględnić duży popyt na środki przeznaczone na zalesianie gruntów 

rolnych(tendencja rosnąca w województwie śląskim). Rekomenduje się przyjęcie strategii 

zorientowanej na redukcję wewnętrznych słabości oraz unikanie zagrożeń otoczenia 

wynikających z niekorzystnych tendencji depopulacji wsi, polegającej na koncentracji polityki 

rozwoju obszarów wiejskich wokół walorów krajobrazowych i turystycznych obszaru przy 

zachowaniu potencjału produkcyjnego rolnictwa poprzez dalsze wspieranie funkcji rolniczych 

(koncentracji gruntów rolnych) północnej części województwa. Priorytety wsparcia dostępne  

w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 4  

i Priorytet 6. 

Województwo świętokrzyskie  

Pod względem analizowanych wskaźników społeczno-ekonomicznych województwo świętokrzyskie 

charakteryzuje się ogólnie niekorzystną sytuacją na tle kraju. Zmianą in plus jest z pewnością wyraźny 

spadek poziomu bezrobocia(w latach 2002-2012), przy jednoczesnym spadku odsetka ludności pracującej 

w rolnictwie, co może świadczyć o stopniowym rozwoju pozarolniczego rynku pracy na obszarach 

wiejskich. Wzrost towarowości rolnictwa przy niższym odsetku zatrudnionych w tym sektorze może 

świadczyć o wyższej wydajności. W okresie 2007-2010uległa poprawie jakość życia mieszkańców 

województwa - bardzo wyraźnie wzrósł też odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, 

odsetek korzystających z wodociągów czy wskaźnik komputeryzacji. Znacząco wzrosły też dochody gmin. 

Scenariusz rozwoju województwa świętokrzyskiego zakłada wykorzystanie mocnych stron 

województwa związanych ze wzmacnianiem funkcji turystyczno-rekreacyjnej obszarów wiejskich 

w regionie świętokrzyskim. Wydaje się, że kategorie interwencji kolejnej perspektywy finansowej nie 

zniwelują takich słabych stron województwa świętokrzyskiego jak depopulacja obszarów wiejskich, 

niekorzystna struktura agrarna i niepokojące tendencje zmniejszania powierzchni obszarowej 

gospodarstw towarowych czy niewystarczająca jakość infrastruktury technicznej i niska innowacyjność. 

Wskaźniki te są zależne od atrakcyjności inwestycyjnej oraz tempa wzrostu zamożności społeczeństwa, 

które będą osiągać w województwie świętokrzyskim jedne z najniższych wartości w kraju. Województwo 

świętokrzyskie charakteryzuje się przy tym niskim potencjałem endogennym obszarów wiejskich,  

z wyjątkiem funkcji turystycznej południowej części województwa. Rekomenduje się przyjęcie 

strategii, która jest zorientowana na wzmocnienie mocnych stron rolnictwa oraz unikanie 

zagrożeń ze strony otoczenia - polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich 

wokół walorów krajobrazowych i turystycznych obszaru  przy wspieraniu sektora warzywno-

owocowego oraz hodowli trzody chlewnej. Istotne dla rozwoju tej funkcji stanie się też wzmacnianie 

producentów warzyw i owoców w tworzeniu i budowaniu potencjału marketingowego organizacji 

producentów oraz ich promocję na wschodzących rynkach eksportowych krajów europejskich (Ukraina, 

Rosja). Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla 

wykorzystania potencjału regionu to Priorytet 4, Priorytet 5 oraz Priorytet 6. 

Województwo opolskie  

Województwo opolskie cechuje się bardzo korzystnymi wartościami wskaźników opisujących czynniki 

infrastrukturalno-środowiskowe, co wynika ze zwartej sieci osadniczej i dobrej infrastruktury obszarów 

wiejskich. Rolnictwo województwa na tle kraju jest dobrze rozwinięte; dogodnym warunkom naturalnym 

występującym na większości obszaru towarzyszy wysoka mechanizacja i stopień towarowości. Przy 

stosunkowo niskim odsetku zatrudnionych w rolnictwie, korzystnych warunkach naturalnych  

i stosunkowo wysokiej średniej wielkości gospodarstwa produktywność pracy w rolnictwie województwa 

jest wysoka. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest obserwowana bardzo dynamiczna poprawa w zakresie 

potencjału społeczno-demograficznego. Dotychczas problemy demograficzne stanowiły najbardziej 

istotną ze słabych stron województwa. Obecnie na Opolszczyźnie nastąpiła największa w skali kraju 
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poprawa w zakresie struktury wiekowej oraz stopy migracji . Natomiast zahamowanie odpływu ludności  

i starzenia się społeczeństwa wydaje się być w przypadku tego regionu kluczowe dla uruchomienia 

potencjału endogenicznego obszarów wiejskich województwa. Korzystny jest także dynamiczny wzrost 

liczby fundacji i stowarzyszeń, co jest zjawiskiem pozytywnym. W regionie zidentyfikowano także duże 

zasoby biomasy (z drzewa, upraw energetycznych, odpadów organicznych z hodowli zwierząt, rolnictwa  

i przetwórstwa, na bazie istniejących oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych) oraz 

potencjał rozwijania alternatywnych źródeł energii w zakresie energii wiatrowej, wodnej i geotermalnej. 

Stwarza to możliwości rozwijania zatrudnienia. Wsparciu inwestycyjnemu upraw roślin energetycznych 

oraz hodowli zwierząt rzeźnych (również w kierunku produkcji biogazu), towarzyszyć powinny działania 

opolskiego klastra energetycznego, które zapewnią innowacyjność tego kierunku rozwoju obszarów 

wiejskich regionu. Rekomenduje się przyjęcie strategii polegającej na koncentracji polityki rozwoju 

obszarów wiejskich wokół sektora rolno-spożywczego również w zakresie tworzenia nowych 

miejsc pracy. W powiatach zorientowanych na agroturystykę: powiecie kluczborskim i oleskim 

największego znaczenia nabiorą interwencje realizowany w ramach Odnowy wsi.  Ze względu na dużą 

prężność klastrów żywności tradycyjnej i regionalnej warto również w ramach tzw. koperty regionalnej 

wspierać rolnictwo ekologiczne w tych powiatach. Z kolei działania infrastrukturalne, realizowane w 

ramach Polityki Spójności powinny koncentrować się na zwiększeniu potencjału usług społecznych i usług 

dobra ogólnego miast znajdujących się na terenach zdominowanych  przez obszary wiejskie. Dużego 

znaczenia nabiorą zarówno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w celu zwiększenia funkcjonalności 

miast gminnych, jak i instrumenty CLLD.  Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 

szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 2, Priorytet 3, Priorytet 5, Priorytet 

6.  

Województwo podkarpackie  

Większość wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim osiąga 

wartości zdecydowanie niższe od przeciętnej w skali 16 województw. Dotyczy to szczególnie kwestii 

gospodarczych, w tym charakteryzujących stan sektora rolniczego. W porównaniu z innymi obszarami 

wiejskimi Polski, zdecydowanie największym zasobem endogenicznym województwa jest jego potencjał 

turystyczny. W województwie podkarpackim dominują obszary z przewagą funkcji rolniczej. Występują 

także obszary o funkcjach mieszanych i obszary o funkcjach turystycznych (przede wszystkim Bieszczady) 

oraz miasta z bardzo ograniczoną strefą wielofunkcyjnych obszarów przejściowych. Funkcje turystyczne 

rozwijają się przede wszystkim na obszarach o wysokiej atrakcyjności środowiska przyrodniczego.  

W województwie funkcjonują dwa parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski oraz szereg parków 

krajobrazowych i innych form ochrony. Województwo generalnie jest mało zanieczyszczone (szczególnie 

w południowej i wschodniej części) ze względu na bark intensywnego przemysłu (który koncentruje się  

w północno-zachodniej części regionu) oraz niski poziom zurbanizowania. Województwo cechuje jeden  

z najwyższych w kraju wskaźników atrakcyjności turystycznej, głównie ze względu na bardzo wysokie 

walory przyrodnicze. Szansą rozwojową dla województwa podkarpackiego, zwłaszcza w kontekście 

dużego areału istotnych z punktu widzenia przyrodniczego trwałych użytków zielonych, jest zwiększenie 

pogłowia kóz, koni rzeźnych i owiec . Możliwość zwiększenia produkcji zwierzęcej uzasadniona jest też 

wzrastającym spożyciem mięsa w krajach Azji i krajach islamskich oraz dalszą silną tendencją wzrostową 

prognozowaną na 130% do końca 2020 roku4. Wyzwaniem dla województwa podkarpackiego jest 

natomiast niski poziom innowacyjności i nakładów inwestycyjnych w sektorze rolno-spożywczym. 

Wydaje się, że wzmocnienie innowacyjności w sektorze warzywno-owocowym oraz mięsnym i 

bioenergetycznym staje się konieczną interwencją wspierającą przeobrażenia strukturalne na obszarach 

wiejskich województwa. Szansą dla województwa podkarpackiego jest również produkcja biopaliw, która 

będzie generowała miejsca pracy w sektorze bioenergii i gospodarki odpadami. Województwo 

podkarpackie charakteryzuje się wysokim potencjałem  biomasy leśnej, możliwy jest także rozwój 

produkcji surowców rolnych przeznaczonych do produkcji energii. W województwie podkarpackim 

występuje tez wysoki potencjał rynkowy energii wiatrowej szczególnie w powiatach: janowskim, 

                                                 
4 W. Michna, K. Firlej, K. Wierzbicki, Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, IERiGŻ-PIB, 

Warszawa 2011 
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tarnobrzeskim, mieleckim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, 

jarosławskim, jasielskim, brzozowskim, krośnieńskim oraz w północnej części powiatu przemyskiego i 

lubaczowskiego. Rekomenduje się przyjęcie strategii polegającej na koncentracji rolnictwa wokół 

walorów krajobrazowych i turystycznych obszaru, przy wzroście produkcji kóz, koni rzeźnych i owiec w 

celu wykorzystania szans rynku europejskiego i azjatyckiego oraz krajów BRICS związanych ze wzrostem 

popytu na żywność, ale także zapewniających zachowanie jakości TUZ poprzez wypas. Ważne staje się 

kontynuowanie i wzmacnianie tendencji zmiany struktury agrarnej gospodarstw poprzez dalsze 

promowanie długoletniej dzierżawy. Kluczowe stanie się też wzmacnianie producentów warzyw i 

owoców w tworzeniu i budowaniu potencjału marketingowego organizacji producentów raz ich promocję 

na wschodzących rynkach eksportowych krajów europejskich (Ukraina, Rosja). Głównym kierunkiem 

wsparcia powinno być jednak rolnictwo ekologiczne, wspierane powinno być zwłaszcza zdobywanie 

certyfikatów przy zmniejszeniu kosztów ich pozyskania. Priorytety wsparcia dostępne w ramach 

EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału regionu to Priorytet 3, Priorytet 4, 

Priorytet 5, Priorytet 6. 

Województwo podlaskie  

Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego zakłada wzmacnianie mocnych stron 

województwa związanych z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym. Wydaje się, że  interwencje 

WPR kolejnej perspektywy finansowej nie zniwelują takich słabych stron jak depopulacja obszarów 

wiejskich czy niska aktywność gospodarcza i słaby wzrost sektora usług pozarolniczych. Wskaźniki te są 

zależne od atrakcyjności inwestycyjnej oraz tempa wzrostu zamożności społeczeństwa, które będą 

osiągać na Podlasiu jedne z najniższych wartości w kraju. Rekomenduje się przyjęcie strategii 

polegającej na wykorzystaniu mocnych stron obszarów wiejskich  województwa podlaskiego 

(silne organizacje producentów, wysoka konkurencyjność przemysłu spożywczego i sektora 

mleczarstwa, wysoki udział użytków zielonych i atrakcyjność turystyczna) w celu zredukowania 

wpływu zagrożeń zewnętrznych (związanych m.in. z likwidacją kwot mlecznych). Ważne staje się 

kontynuowanie i wzmacnianie działań (w tym innowacyjnych w sektorze mleczarskim), redukcja 

kosztów, skoncentrowanie się na niszach takich jak zdrowotna turystyka, żywność wysokiej jakości, 

biogazowaniewykorzystującemetaboliczneodpadyzwierzęceczyzasobybagienne. Kluczowe stanie się też 

wzmacnianie organizacji producentów, tworzenie klastrów skupiających też środowiska naukowe oraz 

ich promocję na wschodzących rynkach eksportowych krajów BRICS. Poprzez innowacyjność sektora i 

wzrost eksportu mleka spodziewane jest zwiększenie miejsc pracy w usługach dla rolnictwa. W ramach 

Polityki Spójności kluczowe staje się kontynuowanie modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej. 

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej ze względu na niską chłonność lokalnych rynków pracy, 

wymagającą celowego i precyzyjnego pozycjonowania zatrudnienia osób bezrobotnych. Jednocześnie 

zaleca się wykorzystanie tradycji spółdzielczych i promowanie spółdzielni socjalnych (w partnerstwie z 

JST) jako miejsc zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potencjalne kierunki 

podmiotów ekonomii społecznej to usługi opiekuńcze (w związku z relatywnie słabym dostępem do usług 

publicznych na terenie regionu oraz starzeniem się mieszkańców) oraz usługi produkcji, sprzedaży i 

promocji dóbr regionalnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument Polityki Spójności 

przyszłej perspektywy finansowej powinien wzmacniać dostępność i atrakcyjność turystyczną 

województwa podlaskiego. Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie 

istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 2, Priorytet 3 i Priorytet 6. 

Województwo pomorskie 

Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego wymaga dywersyfikacji strategii w 

zależności od renty położenia ze względu na obszar funkcjonalno-przestrzenny. Tereny o korzystnych 

warunkach przyrodniczych będą rozwijały swoją funkcję rolniczą przy zachowaniu tendencji wzrostu 

towarowości, produktywności oraz specjalizacji rolnictwa. Na tych terenach kluczowe będą interwencje 

WPR II wspierające zdekapitalizowany majątek gospodarstw rolnych oraz wsparcie organizacji 

producentów i integracji pionowej z rosnącym przemysłem spożywczym regionu. Ze względu na duże nad 

zatrudnienie w rolnictwie (rzeczywiste potrzeby zasobów pracy przy założeniu wysokiej produktywności 

i efektywności kosztowej właściwej dla danego obszaru UR szacowane są na 30% osób obecnie 
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pracujących w rolnictwie5) dla wzmocnienia pozarolniczej funkcji tych obszarów należałoby wzmacniać 

sektor usług dla rolnictwa. Obszar Kaszub i pasa nadmorskiego charakteryzuje się oczywiście wysokim 

potencjałem endogennym turystyki. Obszary wiejskie w tym subregionie charakteryzują się malejąca rolą 

rolnictwa, ale za to wzrostem przedsiębiorczości indywidualnej. Interwencje skierowane na ten obszar 

funkcjonalno-przestrzenny powinny koncentrować się zachowaniu wiejskiego charaktery obszarów 

poprzez rozwój rolnictwa ekologicznego i rozwijanie produktów regionalnych. Turystyce nadmorskiej 

powinny bowiem również towarzyszyć działania wspierające „pomorską” regionalizację usług 

turystycznych. Podregion słupski można uznać za obszar najbardziej problemowy. Wysoki poziom 

zalesienia przy niskiej produktywności rolnictwa sprzyja rozwojowi OZE opartych o spirytus drzewny 

oraz produkcję biomasy pozyskiwanej z upraw energetycznych, co będzie sprzyjać wzrostowi 

zatrudnienia mieszkańców tych obszarów. Rekomenduje się przyjęcie  strategii polegającej na 

koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół wiodących sektorów (rolniczego, 

rezydencjalnego, turystycznego) oraz wykorzystania potencjału endogennego renty położenia dla 

każdego z podregionów. Należy tu wspomnieć, że rozwój funkcji turystycznej pozostałych obszarów 

wiejskich uzależniony jest od planowanych inwestycji infrastruktury drogowej oraz technicznej. 

Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwijanie narzędzi CLLD przy udziale LGD i LGR zwiększa 

powodzenie  tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich (np. w przemyśle 

przetwórstwa ryb).Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla 

wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 3, Priorytet 4 i Priorytet 5. 

Województwo warmińsko-mazurskie 

Generalnie obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego charakteryzują się znacznym 

zróżnicowaniem pod względem renty położenia, uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-

gospodarczych. Potencjał gospodarczy obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego 

skoncentrowany jest w najwyższym stopniu w gminach sąsiadujących z największymi miastami regionu: 

Olsztynem i Elblągiem. Wysokim potencjałem gospodarczym odznaczają się także gminy o wysokich 

walorach turystycznych położone w środkowej i wschodniej części województwa oraz gminy o wysokim 

udziale gospodarstw indywidualnych, położonych w jego zachodniej części.  Najniższe tendencje 

rozwojowe wykazują obszary wiejskie położone w części północnej województwa, którą stanowią gminy 

popegeerowskie6. Pod względem jakości gleb Warmia i Mazury są również regionem bardzo 

zróżnicowanym. Najlepsze gleby występują na Żuławach Wiślanych oraz w pasie od  Braniewa do 

Kętrzyna, zaś najgorsze w powiecie pilskim. Duże zróżnicowanie terenu oraz zmienność gleb znacznie 

uniemożliwiają ekspansję rolnictwa i opieranie kierunków rozwojowych obszarów wiejskich na funkcji 

okołorolniczej. Scenariusz rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego zakłada różnicowanie 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich w zależności od cech specyficznych renty położenia. Na 

terenach północnych, tzw. popegeerowskich województwa warmińsko-mazurskiego kluczowego 

znaczenia nabiera stymulowanie wzrostu zatrudnienia w rolnictwie w związku z rosnąca specjalizacją 

chowu zwierząt rzeźnych. W tym podregionie należy również wspierać produkcję biogazu odzwierzęcego. 

Generalnie rzecz biorąc północne obszary wiejskie charakteryzują się dużym potencjałem rozwoju 

rolnictwa i sektora OZE. Rośnie też potencjał eksportowy produkcji rolnej co pociąga za sobą konieczność 

promocji regionu jako producenta mięsa czerwonego i drobiowego. Rekomenduje się zastosowanie 

strategii agresywnej wykorzystującej potencjał towarowości rolnictwa przy wzmacnianiu innowacyjności 

sektora. Z kolei rozwój obszarów wiejskich położonych w pasie pojezierzy powinien przebiegać w 

kierunku wzmacniania funkcji turystycznej obszaru, rolnictwa ekologicznego oraz różnicowania 

działalności gospodarczej w kierunku wsparcia rybactwa. Kluczowego znaczenia w polityce WPR nabiorą 

działania związane z Odnową Wsi oraz wsparciem gospodarstw agroturystycznych. W Polityce Spójności 

nadal kluczowe staną się interwencje związane ze zwiększaniem dostępności tych terenów i 

infrastrukturą małych miast. Rekomenduje się zastosowanie strategii defensywnej wygaszającej 

znaczenie rolnicze obszarów wiejskich w tym subregionie. W skali całego województwa występuje dość 

                                                 
5Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 oraz Polityki Spójności 2004-2006 w zakresie przedmiotowym (SPO ROL) na wzrost 
konkurencyjności sektora rolnego w województwie pomorskim, Walenty Poczta, 2009 
6Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, L. Goraj, Zeszyty PAN, 2010 
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znaczny potencjał produkcji OZE, co – przy dużej koncentracji rolnictwo powinno dawać szybkie efekty 

zatrudnieniowe. Konieczne staje się doinwestowanie przemysłu paszowego oraz przemysłu gospodarki 

odpadami w województwie a także prowadzenie działań szkoleniowych wśród potencjalnych 

dostarczycieli biomasy i biogazu w zakresie organizacji produkcji. Priorytety wsparcia dostępne w ramach 

EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 4, Priorytet 5 i 

Priorytet 6.  

Województwo wielkopolskie 

Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego bierze pod uwagę wysoki 

potencjał obszarów wiejskich w zakresie funkcji rolnej oraz wysoki potencjał OZE jako podstawy 

tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Wysoka kultura organizacji producentów oraz 

jedna z najwyższych w kraju integracja pionowa organizacji producentów z producentami żywności 

przetworzonej wzmacnia możliwości rozwoju intensywnego rolnictwa. W przypadku sektora rolniczego 

dalsze wspieranie przemian struktury agrarnej w kierunku zwiększenia powierzchni gospodarstw 

rolnych wydaje się niekorzystne przy relatywnie wysokiej efektywności kosztowej i towarowości 

rolnictwa. W województwie wielkopolskim kluczowe staje się wspieranie Lokalnych Grup Działania we 

wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju aktywizujących społecznie i zawodowo mieszkańców obszarów 

wiejskich w celu wykorzystania uśpionego potencjału regionu jakim jest relatywnie dobra struktura 

demograficzna i wykształcenie mieszkańców. Rekomenduje się przyjęcie strategii polegającej na 

wzmacnianiu funkcji rolniczej w kierunku wysokiej towarowości i produktywności, struktury wytwórczej 

wykorzystującej prognozowany wzrost zapotrzebowania na mięso na wschodzących rynkach krajów 

azjatyckich i krajów BRICS. Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie 

istotne dla wykorzystania potencjału regionu to: Priorytet 1, Priorytet 2, Priorytet 4 i Priorytet 5. 

Województwo zachodniopomorskie 

Pod względem uwarunkowań gospodarczych na obszarach wiejskich województwo 

zachodniopomorskie prezentuje się relatywnie korzystnie w skali kraju. Sprzyja temu zwarta sieć 

osadnicza, bardzo korzystne uwarunkowania naturalne dla rozwoju turystyki oraz korzystna struktura 

agrarna wynikająca z komasacji gruntów. Zdecydowanie najwyższa w skali kraju pozarolnicza aktywność 

ekonomiczna mieszkańców wynika z bardzo dużej liczby małych podmiotów gospodarczych bazujących 

na ruchu turystycznym, zlokalizowanych głównie wzdłuż długiego odcinka wybrzeża. Pewną 

konsekwencją bardzo wysokiej wartości wskaźnika przedsiębiorczości mieszkańców jest wzrost dochodu 

własnego budżetów gmin. Pod tym względem korzystniejsza sytuacja występuje jedynie na obszarach 

wiejskich województwa dolnośląskiego. W związku z dużą liczbą wielkoobszarowych gospodarstw 

rolnych, tercjalizacja gospodarki obszarów wiejskich jest dosyć zaawansowana. W rolnictwie zatrudniony 

jest najniższy odsetek mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce. Niestety negatywną konsekwencją 

likwidacji PGR-ów i braku możliwości pracy w sektorze rolnym dla dużej liczby mieszkańców obszarów 

wiejskich jest wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego. Jest ono sukcesywnie ograniczane, w dużym 

stopniu w oparciu o korzystne uwarunkowania przyrodnicze dla rozwoju turystyki wiejskiej związane z 

długim odcinkiem wybrzeża oraz dużą powierzchnią pojezierzy. Inwestycje przyszłej WPR II powinny 

wspierać rozwój sektora OZE, a przede wszystkim energii wiatrowej. Wspieranie rozwoju obszarów 

wiejskich położonych w środkowym pasie województwa z największym bezrobociem i depopulacją w 

kierunku uprawy roślin przemysłowych oraz wykorzystania potencjału zasobów biomasy ze słomy zbóż 

zwiększa szanse rozwinięcie sektora usług dla rolnictwa na rzeczywistych terenach problemowych. Ze 

względu na funkcjonowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego klastra Polska Izba Biomasy 

warto wspierać powstawanie organizacji producentów plantatorów roślin przemysłowych. W przyszłym 

okresie programowania szczególne znaczenie dla regionu będą odgrywać środki Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego; większość regionu obejmują obszary zależne od rybactwa (obszary przybrzeżne 

Morza Bałtyckiego o dużym znaczeniu rybołówstwa morskiego oraz o dużej koncentracji produkcji ryb 

łososiowatych, obszary przybrzeżne Morza Bałtyckiego o dużym znaczeniu rybołówstwa morskiego oraz 

o dużej koncentracji jeziorowej gospodarki rybackiej i zalewów przymorskich z udziałem stawów 

karpiowych i/lub pstrągowych).Rekomenduje się  przyjęcie  strategii polegającej na koncentracji 

polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół sektora rolnego oraz wykorzystania potencjału 
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endogennego OZE oraz turystyki nadmorskiej. Rozwój funkcji turystycznej pozostałych obszarów 

wiejskich uzależniony jest od planowanych inwestycji infrastruktury drogowej oraz technicznej. 

Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwijanie narzędzi CLLD przy udziale LGD i LGR zwiększa 

powodzenie zdyskontowania środków EFRR w zakresie Polityki Rybackiej dla zwiększenia zatrudnienia 

na obszarach wiejskich na przykład w przemyśle przetwórstwa ryb. Priorytety wsparcia dostępne w 

ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania potencjału regionu to Priorytet 1, 

Priorytet 2, Priorytet 3, Priorytet 4 i Priorytet 5.  

 

W WPR przyszłej perspektywy polityka rozwojowa powinna być w jak największym stopniu 

ukierunkowana terytorialnie. Przykładowo działania rolno-środowiskowe powinny być kierowane 

głównie na tereny cenne przyrodniczo. Z kolei działania typu „modernizacja gospodarstw rolnych” 

powinny być skierowane wyłącznie do gospodarstw o rynkowym nastawieniu produkcji, a typu 

„dywersyfikacja działalności” na tereny z rozdrobnioną strukturą rolnictwa. Większy nacisk powinien 

zostać położony na gospodarstwa 20-50 hektarowe. Są to gospodarstwa wymagające największego 

wsparcia. Są to już gospodarstwa nastawione na produkcję towarową, uzyskują większość swoich 

dochodów z rolnictwa, ale nie mają tak wysokiego potencjału wewnętrznego jak gospodarstwa 

największe, kilkusethektarowe. Duży nacisk powinien być położony na poprawę poziomu kompetencji, 

wiedzy, umiejętności wśród rolników. Aktualnie wiedza pozostaje najważniejszym i co najistotniejsze 

niewyczerpalnym zasobem, pozwalającym na jak najbardziej efektywne i optymalne wykorzystanie i 

użytkowanie trzech klasycznych i ograniczonych zasobów – ziemia, kapitał i praca. Modernizacja 

rolnictwa w przyszłej perspektywie finansowania (2014-2020) powinna w sposób równomierny zostać 

rozłożona na 6 lat, unikając „skokowego” dofinansowywania obszarów wiejskich, gdyż grupa docelowa 

otrzymująca środki jest wtedy ograniczona. Należy również maksymalnie uprościć procedury związane ze 

składaniem wniosków o dofinansowanie. 

 

SUMMARY 
 

The main goal of this study on "Opportunities, Risks and Potential Directions of Rural Development in 

Poland Described by Regions" was to identify rural development opportunities and risks by territory 

(voivodeships) and to develop guidelines for support post 2013, account taken of the region- and sub-

region- specific needs. 

Detailed goals of the study were: 

1) to identify strengths and weaknesses, as well as chances and opportunities for rural development 

in particular voivodeships, account taken of regional differences and internal differences,  

2) to define methods of effective use of rural development potential as identified in particular 

voivodeships in the context of support instruments available in the new programming period, 

3) to define methods of eliminating rural development constraints in particular voivodeships, 

account taken of making use of individual potentials and relations between various functional 

areas within voivodeships. 

During the period of social and economic transformation of Poland, rural areas have been subject 

to a number of positive as well as negative processes. The positive ones involve an improved level of 

education of rural communities, intensive development of non-agricultural economic activity, extension of 

technical infrastructure systems and increased activity of local communities. The negative processes 

involve, among other, intensified migration of the youth, decline of income generated from agriculture or 

social and economic consequences of unemployment.  

Rural areas in Poland play mainly an agricultural role. Apart from supplying food, the sector of agriculture 

supplies also a number of services of spatial, environmental, social and cultural nature, which makes it so 

specific and different from other types of production.7. Non-productive functions of agriculture generate 

                                                 
7  J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska [Agricultural Multifunctionality – conceptualization and 
operationalization of the phenomenon] , „Wieś i Rolnictwo” 2009, No. 4, p. 4-29.     
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new jobs. An increase of the number of so called green jobs is particularly visible. They are related with 

organic and sustainable farming, renewable energy and biogas technologies.  

Changes which have been taking place within a recent decade in accordance with multifunctional 

rural development policy result in a dynamic development of non-agricultural functions. The 

greatest changes can be observed in metropolitan zones and around sub-regional centres, where 

agriculture is forced out by other functions (residential, leisure, productive and service functions). Away 

from suburban zones, rural areas become more agricultural in character, but the existence of other 

economic functions is still quite important. In an urban-rural continuum such areas can be called a 

multifunctional transition zone. Apart from agriculture, an important role is that of residential sector, 

tourism and leisure, and accompanying market services. In the transition zone an important role is that of 

tourism and leisure, especially on holidays and weekends.  

Differences are noticeable between farmers and non-farmers as far as economic activity is concerned. 

Rural inhabitants are more exposed to poverty-related risks. These risks hang especially over those 

inhabiting peripheral areas, such as post-communist state farms or mono-functional agricultural areas 

which are dominated by small sustenance farms and where there are no jobs in non-agricultural sector. 

Farmers’ incomes grow, but they are still by 30 % smaller than those of city dwellers.  Having 

regard to non-agricultural income resulting from economic activity one can conclude that 

Zachodniopomorskie voivodeship is a leader in the ranking. It boasts 158,08 businesses operating per 

every 1000 rural inhabitants in the productive age. Due to weak regional centres and typical agricultural 

character of rural areas, the lowest values in this ranking were noted in the eastern voivodeships: 

Lubelskie (88,83), Podkarpackie (89,03) and Podlaskie (90,75). Between 2007-2010 the greatest 

dynamics of change in the index values was noted in the voivodeships featuring the highest index value, 

namely: Małopolskie (+11,3%), Pomorskie (+11,2%) and Dolnośląskie (+11,0%). Voivodeships featuring 

the lowest values of the index suffer from stagnation, which is a consequence of a lack of strong business 

development stimuli, and in the voivodeships featuring the highest values of the index the dynamics is not 

the highest due to a high benchmark level. A decline in the number of economic entities registered in the 

rural areas per capita (inhabitants in productive age) was noted in two voivodeships. The greatest decline 

was noted in Lubuskie voivodeship (-2,4%), and Łódzkie voivodeship (-1,3%), where already in 2007 the 

value of the index was relatively low.  

Considering non-agricultural employment potential in the rural areas one has to admit that a 

slight increase of unemployment is being observed. In the last year this phenomenon manifested itself 

in as many as 13 voivodeships. A share of rural inhabitants in a general number of those unemployed 

ranged from 22% to 62%, and the Poland’s average was exceeded in 10 voivodeships. The worst situation 

in this respect is observed in Podkarpackie, Świętokrzyskie, Małopolskie and Lubelskie, which feature a 

significantly big share of rural inhabitants. The biggest unemployment rate is noted in Warmińsko-

Mazurskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Świętokrzyskie and Podkarpackie. Moreover, the 

sector of agriculture is known for a so called „hidden unemployment”, which means a surplus of working 

power. This relates mainly to small farms in the south of Poland. A majority of them function as so called 

“social farms”, meaning that the lion’s share of such farm’s income comes from pensions and other social 

security (disability) benefits. 

Tourism is often cited as an alternative direction of rural areas development, especially for those rural 

areas situated far away from urban centres - which spread development impulses on the surrounding 

areas – and for areas with traditional agriculture. In fact, however, rural tourism can develop on a 

broader scale in the areas featuring exceptional natural and cultural assets, good access, 

appropriate tourist facilities, infrastructure and accommodation, and with a need of a powerful 

promotion of a given region. Rural areas which are the most attractive for tourists in Poland include 

mountain areas, seaside areas and lake areas. This is why the biggest tourist potential lies in Małopolskie 

(0,8368), Pomorskie (0,714), Zachodniopomorskie (0,701) and Warmińsko-Mazurskie (0,700) 

                                                 
8 Synthetic tourist indicator (natural and cultural assets, level of tourist infrastructure development and economic and 

infrastructural conditions) - „Rural Tourism, including Agrotourism, as an Element of Sustainable and Multifunctional Rural Development” A 
final report on a study, Agrotec & IGiPZ commissioned by MARD,  2012. 
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voivodeships. Podkarpackie and Podlaskie voivodeships are next in the ranking with slightly lower 

indexes due to weaker infrastructural and accommodation conditions. The lowest values in this respect 

have been noted in Opolskie (0,223) and Łódzkie (0,235). 

The situation of food industry is one of the factors which influence life standards and economic 

development of Polish rural areas. In recent years a positive tendency is observed whereby 

investment input in agri-food industry has been growing. Between 2000 and 2009 investment input 

increased nearly twice to reach the level of PLN 3710 million in agriculture and PLN 6618 million in agri-

food industry. Sold production (in current prices) of agri-food and tobacco industry amounted to PLN 171 

million in 2010 and accounted for 22% of the total sold production of the Polish industry. The greatest 

share included meat and poultry (22%), milk (12%) and tobacco products (11%), and the lowest share 

included sugar (2%), fish and shell-fish (3%). Increase of employment in the production of food articles 

has in recent years amounted to the average of 3,9% and it exceeded the increase of employment in 

industrial processing (3,2%) and in total industry (2,6%). Agricultural production potential includes rich 

natural resources– Poland ranks third in the EU in terms of arable lands (12 million hectares, following 

France and Spain), second in terms of cereal production (7,6 million hectares – approx. 13% in the EU), 

and seventh in terms of permanent pastures area (3,3 million hectares). Advantages of Polish agri-food 

sector development include the natural environment, low level of using pesticides per 1 ha of total arable 

land and orchards – 1,5 kg in Poland (against 2,5 kg in Germany, 3,3 kg in France and 8,9 kg in Holland) as 

well as small concentration animal herds, which is environmentally friendly. In Poland there are 34 pigs 

and 10 cows on average per one farm. The sector potential is manifested by developed and constantly 

improved production quality of pigs and pigmeat – increase of the share of E class in the total buying-in of 

pigs from 35% in 2006 to 45% in 2010. The development of organic products, regional and traditional 

products is a strong advantage of the Polish agri-food sector. 36 products are registered as Protected 

Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed (EU 

quality systems). They include, among other, honey, meads, cheeses, meat products, fruit, vegetables, 

bread and cakes. Numerous products bear quality marks of national quality systems – Integrated 

Production (IP) and Quality-Tradition. Competitiveness of Polish food producers results first of all from 

competitive advantages they have over the EU producers in terms of cost and price. Problem areas of the 

sector include unequal levels of organization and operation scale of particular links in the chain (low level 

in agriculture, high level in distribution), which acts to the detriment of agricultural producers and 

processors when it comes to negotiations and is abused by trade enterprises as a consequence (cashing in 

unauthorised fees, forcing low prices of deliveries, etc.). Moreover, inadequate distribution of margins 

between various links of the food chain acts in favour of retail trade.  

Access of rural inhabitants and rural authorities to the EU funds distributed under CAP and Cohesion 

Policy is one of the key factors which support endogenous potential of rural areas and beneficial 

transformation thereof. Unfortunately, the extent of spending these funds also differs depending on a 

region. Whether the funds are spend in an appropriate and useful way depends on an intervention target. 

Rural development targets in particular regions of Poland 

Dolnośląskie voivodeship 

Polycentric character of Dolnośląskie voivodeship development and very good environmental 

conditions prevailing there target the rural development at improving multifunctionality with a strong 

role of the agricultural sector, and at reinforcing live animal production trends in view of growing demand 

for meat worldwide. This feature requires coordinating support under CAP with a development of service 

infrastructure in rural areas and support of business activity in small towns. Relatively low number of 

producer organizations and poor innovativeness of agricultural sector are developmental constraints, 

which can be eliminated by reinforcing vertical and horizontal integration of particular production 

sectors. It is also necessary to strike inter-regional cooperation due to a poor position of food industry. 

The natural conditions of the Dolnośląskie voivodeship make good prospects for the development of 

organic farming. Thus, it is recommended to adopt a strategy of concentrating rural development 

policy around the agricultural sector and supporting multifunctionality in the sector of services 

which would also be targeted at non-rural communities. Infrastructural actions undertaken within the 
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framework of Cohesion Policy should, on the other hand, be concentrated on increasing the potential of 

social services and general welfare services offered by towns located on the areas which are 

predominantly rural. An important role is that of Integrated Territorial Investment in order to increase 

the functionality of gmina towns and to expand their job market to be able to absorb rural inhabitants. 

Support priorities available under EAFRD 2014-2020, which are particularly important for the use of the 

region’s potential include: Priority 2. Enhancing competitiveness of all types of agriculture and enhancing 

farm viability, Priority 3. Promoting food chain organization and risk management in agriculture, Priority 

5. Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low-carbon and climate-resilient 

economy in the agriculture, food and forestry sectors, Priority 6. Promoting social inclusion, poverty 

reduction and economic development in rural areas9. 

Kujawsko-Pomorskie voivodeship 

Rural development scenario for the Kujawsko-Pomorskie voivodeship implies a reinforcement of 

agricultural function of the areas under a comparative advantage which is manifested by a high intensity 

of animal production. The voivodeship serves as a supply stock for meet processing industry in Poland. 

Kujawsko-Pomorskie is famous for its huge meet processing plants as well as numerous smaller meet 

processing plants which are well-established on the local market. They provide jobs for the rural 

inhabitants within the voivodeship. This potential can be thought of as prospective in light of 

advantageous trends on the European and Asian meat markets and in view of increased demand in the 

BRICS countries. Export development is going to require support for promotion of agriculture and 

economy of Kujawsko-Pomorskie voivodeship. Due to the crop structure (sugar beat, rape seed, 

agrimony) the voivodeship has a huge production potential as far as raw material to be processed for bio-

energy is concerned. Convenient farm structure is going to result in high profitability of energy crop 

production and a development of numerous renewable energy plants, which may contribute to the 

voivodeship’s competitiveness in this sector. Due to advantageous conditions for the production of wind 

power, the voivodeship may specialize also in this branch of renewable energy production. One should 

underline that despite not too advantageous natural conditions, a highly developed farming culture and 

considerably advantageous farm structure in the voivodeship can enable the achievement of a high 

production indicator per a farm worker with quite a low input. The remaining synthetic indicators of 

endogenous potential are in general below average. Social and demographic potential looks quite 

unfavourably, which results from peripheral location of the rural areas and considerably unfavourable 

conditions for agriculture development. As a consequence, a lot of inhabitants have left the rural areas. 

Also in terms of economic indicators the voivodeship scores below average for Poland. This results first of 

all from mono-functional economy in rural areas except for suburban zones of the biggest cities and from 

considerably low potential of this cities as regional growth promoters. It is recommended to adopt a 

strategy of concentrating rural development policy around the meat sector and to make use of the 

endogenous potential of renewable energy and forest tourism. Enhancing social capital through the 

development of CLLD tools, including LAGs and LFGs may contribute to increasing employment in the 

voivodeship’s rural areas, e.g. in prospective fish processing industry. Support priorities available in 

EAFRD 2014-2020 which are particularly important for making use of the region’s potential include 

Priority 3, Priority 4 and Priority 5.  

Lubelskie voivodeship 

In terms of the analysed social and economic indicators, the general situation of  Lubelskie voivodeship 

is quite unfavourable in comparison to the other regions of Poland. Lubelskie’s agriculture is crop 

production-oriented. Good agro-ecological conditions facilitate farming of a wide range of crops. Thanks 

to this the region plays an important role in the cultivation of demanding and niche crops (hops, tobacco, 

soft fruit, vegetables). The development scenario for Lubelskie implies enhancing the voivodship’s 

strenghts related with agriculture and agri-food industry and renewable energy. A strategy is 

recommended to make use of the strengths of rural areas of Lubelskie (good environmental conditions for 

                                                 
9 Names of priorities are cited according to a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council  on 

support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), COM(2011) 627 final 
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agriculture, high competitiveness of meat and cereal processing industry, the potential for producing 

energy crops) in order to take the opportunity to participate in the European, Asian and BRICS markets 

where food demand is increasing. The adoption of such a strategy is also facilitated by a high priority of 

rural areas in the planned infrastructural investments. Support priorities available within EAFRD 2014-

2020 which are particularly important for making use of the region’s potential include Priority 2, Priority 

3, Priority 5 and Priority 6.  

Lubuskie voivodeship 

A development scenario for Lubuskie voivodeship should be based on possibilities and deficits of 

endogenous potential related with location rent resulting from natural conditions (i.a. low quality of soils 

which excludes crop cultivation as a competitive advantage), as well as a broad border band which is a 

potential for business development within the region. The scenario should take account of diversification 

of farm activity towards trade. It seems that with the current relatively advantageous farm structure, 

surplus of employment in agriculture and low soil productivity, it is a priority to enhance transition in 

agriculture e.g. towards the increase of the number of grain-fed animals. Podzols - which are 

predominant in the voivodeship - facilitate further afforestation of arable land (potential jobs in forestry) 

and the cultivation of willow for energy purposes. Creating jobs for surplus work force, which is  notorious 

in the agricultural sector, is a challenge in light of negative trends in the job market and rural 

entrepreneurship. Undoubtedly, the support of tourist infrastructure and promotion of the region as 

environmentally attractive may influence diversification of farm income towards this direction. It is 

recommended to adopt a strategy oriented towards a reduction of internal weaknesses and 

avoidance of surrounding risks. The strategy should involve a concentration of rural development 

policy around the sector of agriculture (through further support of the increasing trend of grain-fed 

animals). It is also important to support human capital to develop tourist functions in rural areas. Support 

priorities available under EAFRD 2014-2020 which are particularly important for making use of the 

region’s potential include Priority 2, Priority 3, Priority 4, Priority 5 and Priority 6.  

Łódzkie voivodeship 

Human settlement dispersion on the rural areas of the Łódzkie voivodeship does not facilitate building 

multifunctionality thereof based on services or small business sector. One weakness of the voivodeship is 

certainly its lack of agricultural profile despite favourable natural conditions. This situation does not 

facilitate supporting producer organizations or investing in the formation of highly integrated vertical 

clusters. However, it is worth supporting investment in the modernization of farms depending on their 

degree of specialization and area size in order to increase agricultural productivity and market 

production. The structure of rural areas (nearly 20% covered with forests) facilitates the development of 

biogas plants and creation of jobs in the sawmill sector. Łódzkie voivodeship also features a big potential 

for renewable energy production – solar and wind power production.  It is recommended to adopt a 

strategy oriented towards a reduction of internal weaknesses and avoidance of external dangers 

resulting from growing unemployment and halted business development trend on rural areas as 

well as within the whole region. Rural development policy should be centred around the reinforcement 

of agricultural competitiveness. A strong dependence of multifunctionality of rural areas on the 

enhancement of sub-regional urban centres enables to make use of Integrated Territorial Investments as 

the main instrument of enhancing rural areas’ competitiveness in Łódzkie voivodeship (indirect 

enhancement). Support priorities available under EAFRD 2014-2020, and particularly important for 

making use of the region’s potential include Priority 3, Priority 4, Priority 5 and Priority 6. 

Małopolskie voivodeship 

Małopolskie voivodeship is characterised by diagnostic indicators, the values of which are below the 

state’s average. Indicators reflecting thirteen properties show that the position of the region is 

unfavourable in comparison with other regions of Poland. This relates first of all to agriculture which 

features i.a. excessive farm dispersion, population surplus, lack of production speciality, low level of 

market-oriented production and work productivity. A favourable trend noticed there is that an average 

size of a farm has been increasing and so is the farms’ participation in support funds in the areas on which 
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agricultural production conditions are the most favourable. One should underline, however, that social 

and economic situation of agriculture in the major part of the region is so unfavourable that even in the 

long-term one should not expect any major improvement which would justify taking account of this 

economic function as the most important development function.  The development scenario for the 

voivodeship implies diversification of rural development targets depending on specific conditions 

related with location rent. In the northern area featuring a favourable trend of farm concentration and 

increase of industrial crop cultivation it is highly important to support these trends through coupling 

investment and modernization support with the land. An important category of intervention shall include 

agricultural advisory services in the scope of industrial crops’ intensification and innovation. 

Organizations of industrial crop producers are going to gain on importance. Investment under Cohesion 

Policy is going to be required in the sector of waste management, which has a huge potential in the 

voivodeship (for the purposes of biomass production for renewable energy). On the other hand, the 

development of rural areas located in the middle and in the south of the voivodeship is manifested by a 

decline of agricultural function in favour of tourism and economy development. Dispersion and numerous 

farms are becoming rural tourism facilities which generate jobs for farm family members. Defensive CAP 

strategy is suggested in these areas together with enhancement of coupling direct support with pro-

environmental practices which prevent further degradation of arable lands as a result of declining 

agricultural function in selected sub-regions. Support priorities available under EAFRD 2014-2020 which 

are particularly important for making use of the region’s potential include Priority. 1, Priority 4, Priority 5 

and Priority 6.  

Mazowieckie voivodeship 

Rural areas of Mazowieckie voivodeship are located around the biggest internal agricultural market in 

Poland, namely the Warsaw agglomeration. The agriculture of Mazowieckie voivodeship is competitive 

within the scale of the whole country mainly due to strongly developed horticulture and orchards located 

on the south and on the west of the voivodeship. A big development potential is also seen in a prosperous 

cattle production in the northern poviats. A chance for development is perceived, however, in further 

specialization of agricultural quality production and competitiveness thereof, as well as in the 

development of organic farming, the products of which are consumed mainly by the inhabitants of 

Warsaw and its surroundings. A rural development scenario should take account of spatial 

diversification of the agricultural sector as well as a variable potential – in the scale of a mono-

centric voivodeship –for creating jobs for unemployed rural inhabitants. The area size of Mazovian 

farms may be deemed optimal, in terms of the use of natural resources and in terms of avoiding the 

production of surplus work force. It is cost-effective and relatively innovative agriculture. The 

development scenario implies further enhancement of current trends in agricultural production structure. 

It is worth to intensify support for producer organizations and develop vertical integration with the 

processing sector. However, the creation of jobs for rural inhabitants within Mazowieckie depends, to a 

considerable degree, on infrastructural investments which shall increase the availability of Warsaw and 

the investment areas. Rural settlements are dispersed over a vast area of the voivodeship, and particular 

settlements feature small population, which does not facilitate the development of small business or the 

sector of agricultural or non-agricultural services. It seems that in the future financial perspective the 

development of rural multifunctionality is going to depend mainly on the interventions of Cohesion Policy 

rather than EAFRD investment. It is recommended to adopt such a strategy of rural areas 

development, which is oriented towards making use of the advantages resulting from the location 

next to the biggest local market, namely Warsaw, and the avoidance of risks resulting from 

prevailing mono-centricity of the region and declining importance of sub-regional centres. This 

strategy would involve a concentration of rural development policy around the preservation of current 

production structure of agricultural sector. Integrated Territorial Investments are going to become a key 

instrument to support multifunctionality, competitiveness and innovativeness of rural areas, also in the 

scope of job creation. Support priorities available within EAFRD 2014-2020 which are particularly 

important for making use of the region’s potential include Priority 1,Priority 3, Priority 4, Priority 5 and 

Priority 6. 
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Śląskie voivodeship 

The majority of rural areas of Śląskie voivodeship consist of poorly inhabited landscape areas (Jura 

Krakowsko-Częstochowska and Beskidy Mountains) which are located within protected zones, where 

organic farms development is favoured. Rural areas of Śląskie voivodeship fulfil also residential function, 

including as so called second home function. Rural development scenario for the voivodeship must 

thus concentrate strongly on enhancing multifunctionality of the areas rather than on the support 

of agriculture. The voivodeship has a big potential for the development of renewable energy – in the 

scope of raw materials for biomass production (energy crops) as well as the production of ethanol from 

wood and from geo-thermal water sources. Concentrating the strategy of development on the sector of 

renewable energy sources is also a reasonable remedy for the currently observed environmental 

pollution. Produced energy units will be an answer to a big demand for energy related with the industrial 

function of the voivodeship. One has to take account of a big demand for arable area afforestation 

measures (growing trend in the voivodeship). A strategy is recommended which is oriented at a 

reduction of internal weaknesses and avoidance of surrounding risks resulting from unfavourable 

depopulation trends in the rural areas. The strategy should concentrate on landscape and tourist 

assets of a given area while preserving the agricultural production potential through further 

support of agricultural functions (concentration of arable lands) of the northern part of the 

voivodeship. Support priorities available under EAFRD 2014-2020 which are particularly important for 

making use of the region’s potential include Priority 4 and Priority 6. 

Świętokrzyskie voivodeship 

In terms of the analysed social and economic indicators, the general situation of Świętokrzyskie 

voivodeship is unfavourable in comparison with other Polish regions. A favourable change observed 

involves a decrease in unemployment (between 2002-2012) accompanied by a decline of the number of 

people working in agriculture, which can be a symptom of a gradual development of non-agricultural 

market in the rural areas. Increase of profitability of market-oriented farms and a lower ratio of 

agricultural workers may be a sign of a higher productivity. Between 2007-2010 the standard of life in the 

rural areas of the voivodeship increased, and so did the number of children attending to kindergartens, 

the number of households connected to water pipes or the Internet. Gminas’ income increased as well. 

The development scenario for the voivodeship assumes making use of advantages related with 

reinforcing the tourist and leisure function of the Świętokrzyskie rural areas. It seems that the 

intervention categories of the next financial perspective are not going to eliminate such weaknesses of the 

voivodeship as rural areas depopulation, unfavourable farm structure and declining area of market-

oriented farms or unsatisfactory quality of technical infrastructure and low level of innovativeness. The 

value of these indicators depends on investment attractiveness and the pace of social welfare growth, 

which belong to the poorest in Poland. Świętokrzystkie voivodeship also features a low potential of rural 

areas, except for the tourist function of the southern part of the region. A strategy is recommended 

which is oriented at enhancement of strengths of agriculture and avoidance of surrounding risks, 

namely a concentration of rural development policy around landscape and tourism assets while 

supporting the sector of fruit, vegetables and pig production. For the development of this function it 

will be important to support the producers of fruit and vegetables in the creation and building of the 

marketing potential of producers’ organizations and promotion thereof on the emerging export markets of 

the European countries (Ukraine, Russia). Support priorities available under EAFRD 2014-2020 which are 

particularly important for making use of the region’s potential include: Priority 4, Priority 5 and Priority 6. 

Opolskie voivodeship  

Opolskie voivodeship has very favourable indicators describing infrastructural and environmental 

factors, which results from compact settlement structure and well-developed infrastructure of rural areas. 

The agricultural sector of the voivodeship is well developed, and favourable natural conditions prevailing 

in the major part of the area are accompanied by a high degree of mechanization and a high degree of 

market-oriented production. With relatively low level of those employed in agriculture, favourable natural 

conditions and relatively big average size of a farm, productivity in agriculture is high. A very positive 

phenomenon is observed in the form of a dynamic improvement in the scope of social and demographic 
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potential. Hitherto demographic problems used to be the most important weakness of the voivodeship. 

Currently the voivodeship has been observing the greatest improvement of age structure and migration 

rate of all the regions in Poland, while halting depopulation and aging seems to be a key factor for 

activating the endogenous potential of the voivodeship’s rural areas. A dynamic increase of the number of 

foundations and associations is also a positive phenomenon. The region has a considerable amount of 

biomass resources (from wood, energy crops, organic waste from animal production, agriculture and 

processing, based on the existing waste treatment plants and landfills) and a potential for the 

development of alternative energy sources in the scope of wind power, water and geothermal energy. This 

creates job opportunities. Investment support for energy crops and slaughter animal production (also for 

the purpose of biogas production) should be accompanied by actions of Opolski energy cluster, which 

ensures innovativeness of this direction of rural development. A strategy is recommended involving a 

concentration of rural area development around agri-food sector, also in the scope of job creation. 

In rural tourism-oriented poviats: kluczborski and oleski, interventions under the „Rural renovation” 

scheme are going to be the most important. Due to a great prosperity of traditional and regional food 

clusters it is worth to support organic farming in these poviats within the national envelope. 

Infrastructural actions implemented under Cohesion Policy should be concentrated on increasing the 

potential of social services and general welfare services of towns located on rural areas. Integrated 

Territorial Investment are going to be important in order to increase the functionality of gmina towns, as 

well as CLLD instruments. Support priorities available under EAFRD 2014-2020 which are particularly 

important for making use of the region’s potential include Priority 2, Priority 3, Priority 5 and Priority 6.  

Podkarpackie voivodeship 

Values of the majority of socio-economic indicators concerning Podkarpackie voivodeship are far lower 

than the average for 16 voivodeships. This relates in particular to economic issues, including the sector of 

economy. In comparison with the other rural areas of Poland, the potential for tourism development is by 

far the biggest endogenous asset of the voivodeship. Podkarpackie is dominated by mostly agricultural 

areas. There are also some mixed-function areas and tourist areas (especially the Bieszczady Mountains) 

as well as towns with a very limited zone of multifunctional transition areas. Tourist functions have been 

developed especially on areas of high environmental attractiveness. Two national parks are located in the 

voivodeship: Bieszczadzki National Park and Magurski National Park, as well as a number of landscape 

parks and other forms of protection. In general, the voivodeship is not very much polluted (especially in 

the southern and eastern parts) due to a lack of intensive industry, which is concentrated in the north-

western part of the region, and a low level of urbanization. This is one of the most attractive regions for 

tourists due to highly appreciated environmental assets. A development opportunity for Podkarpackie, 

especially in the context of considerably huge area of environmentally important permanent pastures, is 

seen in the increase of goat, slaughter horses and sheep herds. A possibility to increase animal production 

is also justified by increasing meat consumption in Asia and Muslim countries, and a strong growth trend 

foreseen to rise to 130% by the end of 202010. Challenges include, however, a low level of innovativeness 

and investment in agri-food sector. It seems that enhancing innovativeness in fruit and vegetable sector, 

meat sector and bio-energy sector is inevitable in order to support structural transformation in the rural 

areas of the voivodeship. An opportunity is also seen in the production of biofuel, which is going to 

generate jobs in bio-energy and waste management sectors. Podkarpackie voivodeship features a high 

forest biomass potential. There is also a potential for growing agricultural raw materials for energy 

production. Moreover, there is a huge market potential for wind energy production, especially in the 

following poviats: janowski, tarnobrzeski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, łańcucki, 

przeworski, jarosławski, jasielski, brzozowski, krośnieński and in the northern part of przemyski and 

lubaczowski poviats. A strategy is recommended involving a concentration of agriculture around 

landscape and tourist assets, including the increase of goat, slaughter horses and sheep herds in order to 

grasp the opportunity offered by the European and Asian markets, and the BRISC countries, related with 

                                                 
10

 W. Michna, K.Firlej, K. Wierzbicki, Selected issues concerning the vision of rural and agricultural development in the first half of the 21st 

century, IERiGZ-PIB, Warsaw 2011.   
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increased demand for food, as well as in order to ensure preservation of permanent pastures quality by 

grazing. It is becoming important to continue and enhance the trends to change farm structure by further 

promotion of long-term lease. It is also important to support the producers of vegetables and fruit in the 

creation and building of marketing potential of producer organizations and promotion thereof on the 

emerging export markets of Ukraine and Russia. It is organic farming, however, which should become the 

main support target, especially in terms of earning certificates for reduced costs. Support priorities 

available under EAFRD 2014-2020 which are especially important for the use of the region’s potential 

include Priority 3,Priority 4, Priority 5 and Priority 6. 

Podlaskie voivodeship  

The scenario of rural development in Podlaskie voivodeship assumes enhancing the voivodeship’s 

strengths related with agri-food industry and agriculture. It seems that CAP interventions provided in the 

next financial perspective are not going to eliminate such weaknesses as rural areas depopulation or low 

level of economic activity and poor growth of non-agricultural services’ sector. These indicators depend 

on investment attractiveness and pace of social welfare growth, which indicators are the lowest in Poland. 

A strategy is recommended to make use of rural strengths of Podlaskie voivodeship (strong 

producer organizations, highly competitive food sector and milk sector, a big share of permanent 

pastures and tourist attractiveness) in order to reduce the influence of external risks, related i.a. 

with the abolition of milk quotas. It is important to continue and reinforce actions (including innovative 

actions in milk industry), to reduce cost, to concentrate on niche sectors such as health tourism, quality 

food, biogas plants operating based on animal metabolic waste or marshes. Support of producers 

organizations is going to become a key target, along with creation of clusters including scientific circles, 

and promotion thereof on the emerging export markets of BRICS countries. Innovations in milk sector and 

increased milk exports are expected to increase the number of jobs in services for agriculture. Under the 

Cohesion Policy it is becoming important to continue the modernization of technical and transport 

infrastructure. Actions are necessary to activate those unemployed due to a low degree of local job market 

absorption, which require targeted and precise positioning. At the same time it is recommended to make 

use of cooperative traditions and to promote social cooperatives (in partnership with Local Government 

Authorities) as places of work for those in risk of social exclusion. Potential targets for such social services 

include care-taking services (due to relatively poor access to public services of this kind in the region and 

due to aging population) as well as production, sales and promotion of regional goods. Integrated 

Territorial Investment as a Cohesion Policy instrument of the next financial perspective should enhance 

access to and tourist attractiveness of Podlaskie voivodeship. Support priorities available under EAFRD 

2014-2020 which are particularly important for making use of the region’s potential include Priority 2, 

Priority 3 and Priority 6. 

Pomorskie voivodeship 

A development scenario concerning the rural areas of Pomorskie voivodeship requires diversification of 

the strategy depending on location rent. Areas featuring favourable environmental conditions are going to 

develop their agricultural function while preserving the growth trend concerning market-oriented 

production, productivity and agricultural specialization. On these areas key CAP II interventions are going 

to support decapitalized farm assets and support producer organizations and vertical integration with 

food industry growing within the region. Due to considerable surplus of work force in agriculture (real 

needs for work for assuming high productivity and cost effectiveness characteristic of a given arable area 

are estimated to 30% of those currently employed in agriculture11), in order to strengthen non-

agricultural function of these areas one should support the sector of agricultural services. The area of 

Kaszuby and the seaside features a high potential for tourism development. Agriculture is in decline in the 

rural areas of this sub-region, while individual entrepreneurship is gaining on importance. Interventions 

targeted at this area should concentrate on preserving rural character of the area through the 

development of organic farming and regional products. Seaside tourism should be accompanied by actions 

                                                 
11Effect of CAP 2004-2006 and 2007-2013 and Cohesion Policy 2004-2006 (SOP AGR) on increased competitiveness of the agricultural sector in 

Pomorskie voivodeship, Walenty Poczta, 2009 
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supporting “pomeranian” regionalization of tourist services. Słupsk sub-region can be regarded as the 

most problematic area. Highly afforested area together with low productivity of agriculture facilitates the 

development of renewable energy based on methanol and biomass obtained from energy crops, which is 

going to provide more jobs for local inhabitants. It is recommended to adopt a strategy involving a 

concentration of rural development policy around the leading sectors (agriculture, residential and 

tourism sectors) and make use of endogenous potential of location rent for each of the sub-

regions. One must mention here that the development of tourist function of the remaining rural areas 

depends on the planned technical and road infrastructure investments. Enhancing social capital by means 

of developing CLLD tools with the participation of LAGs and LFGs increases a success of creating new jobs 

for rural inhabitants (e.g. in fish processing sector). Support priorities available under EAFRD 2014-2020 

which are particularly important for the use of the region’s potential include Priority 3, Priority 4 and 

Priority 5. 

Warmińsko-Mazurskie voivodeship 

In general, rural areas of Warmińsko-Mazurskie voivodeship feature considerable differences in terms 

of location rent, environmental conditions and social and economic conditions. Economic potential of the 

voivodeship’s rural areas is highly concentrated in the gminas which neighbour the biggest urban centres 

of the region: Olsztyn and Elbląg. A high economic potential is noted also in the gminas featuring high 

tourist assets, which are located in the middle and eastern parts of the voivodeship and the gminas 

featuring a huge share of individual farms, which are located in the west. The lowest development trends 

are expected in case of rural areas located in the north, which include post-communist state farms12. In 

terms of soil quality Warmia and Mazury are also regions featuring variability. The best soils can be found 

in Żuławy Wiślane and within the band stretching from Braniewo to Kętrzyn, and the poorest ones in 

pilski poviat. Variable landscape and soil variability make it impossible to develop agriculture and to base 

the rural development targets on agriculture-related functions. The development scenario for 

Warmińsko-Mazurskie voivodeship assumes differentiation of rural development targets 

depending on specific features of location rent. In the north, in the so called post-communist state 

farms it is important to stimulate employment in agriculture due to a growing specialization of slaughter 

animals production. In this sub-region it is also necessary to support the production of biogas of animal 

origin. In general, the northern rural areas feature a huge potential for agriculture and renewable energy 

development. The potential for export production is also growing, which calls for the need to promote the 

region as the producer of red and poultry meat. An aggressive strategy is recommended, which uses the 

potential of marketability of agricultural products while enhancing the sector’s innovativeness. On the 

other hand, the development of rural areas located near lakes should take account of strengthening the 

tourism function of the region, organic agriculture and diversification of economic activity towards 

supporting fisheries. CAP policy in this region should concentrate on actions related with Rural 

Renovation and support of rural tourism farms. Within the Cohesion Policy one should stress intervention 

related with increasing the access to these areas and with small towns’ infrastructure. It is recommended 

to use a defensive strategy involving phasing out agriculture in those rural areas. In the scale of the whole 

voivodeship there is a quite strong potential for renewable energy production which- due to high 

concentration of agriculture – should provide for good employment results. It is necessary to invest in 

waste management industry in the voivodeship, as well as to organize training on organization of 

production for potential biomass and biogas suppliers. Support priorities available under EAFRD 2014-

2020 which are particularly important for making use of the region’s potential include Priority 4, Priority 

5 and Priority 6.  

Wielkopolskie voivodeship 

Rural development scenario for Wielkopolskie voivodeship takes account of a high agricultural 

potential of the rural areas and high potential for renewable energy as the basis for creating jobs in the 

rural areas. Highly developed producer organizations and one of the highest levels of vertical integration 

                                                 
12

Development of entrepreneurship in the rural areas of Warmińsko-Mazurskie voivodeship, L. Goraj, Zeszyty PAN, 2010  
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of producer organizations with food processors reinforces the opportunities for intensive agriculture 

development. In case of the agricultural sector, further support of transformation in farm structure 

towards increase of farm size seems unfavourable due to a relatively high cost effectiveness and 

marketability of agricultural production. It seems that supporting LAGs in the implementation of LDS is 

the most important for the voivodeship in order to activate rural inhabitants and to use the dormant 

potential of the region, namely a relatively good demographic structure and level of education of 

individuals. A strategy is recommended which enhances the agricultural function towards high 

marketability and productivity, production structure using the prospective increase of demand for meat 

on the emerging markets of Asia and BRICS countries. Support priorities available under EAFRD 2014-

2020 which are especially important for making use of the region’s potential include Priority 1, Priority 2, 

Priority 4 and Priority 5. 

Zachodniopomorskie voivodeship 

In terms of economic conditions prevailing in the rural areas of Zachodniopomorskie, the situation of 

the voivodeship is relatively favourable at the background of other Polish voivodeships. This is facilitated 

by compound settlement structure, very favourable natural conditions for tourism development and 

favourable farm structure resulting from agricultural land merger. The level of non-agricultural activity of 

rural inhabitants – the highest of all voivodeships – results from a very big number of small businesses 

based on tourism, which are located mainly along the long coastal section. This very high value of 

entrepreneurship indicator results in increased gmina budgets. In this respect, Dolnośląskie voivodeship 

is the only one preceding Zachodniopomorskie in the ranking. Due to a big number of huge farms, 

tertialization of rural economy is quite advanced. The region has the lowest share of rural inhabitants 

which are employed in the agricultural sector in Poland. Unfortunately, the liquidation of former state 

farms and lack of any jobs in agriculture resulted in a very high level of registered unemployment. It is 

successively reduced based on favourable natural conditions for the development of rural tourism in 

coastal gminas and those surrounding the numerous lakes. Investments of the future CAP II should 

support the development of renewable energy production, especially wind power. Support for rural areas 

located in the middle of the voivodeship, where employment and depopulation reach the highest 

indicators, targeted at energy plant production and the use of biomass from hay increases the chances for 

developing the sector of agricultural services on the problem areas. Due to the operation of the Polish 

Chamber of Biomass cluster in the voivodeship, it is worth supporting the formation of organizations of 

energy crops producers. In the next programming period the measures of European Marine and Fisheries 

Fund are going to be particularly important for the region due to the fact that the voivodeship is composed 

mainly from fisheries-dependent areas (Baltic coastal areas which are important fishery areas with a big 

concentration of salmon production, Baltic coastal areas important for deep sea fisheries and for a big 

concentration of lake fishing industry, as well as for lagoons including carp and/or trout ponds).It is 

recommended to adopt a strategy involving a concentration of rural development policy around 

the sector of agriculture and using the endogenous renewable energy production potential, 

together with seaside tourism potential. The development of tourism function of the remaining rural 

areas depends on the planned investment in roads and technical infrastructure. Enhancing the social 

capital through the development of CLLD tools including LAGs and LFGs increases the success of 

discounting the EFFD funds for increasing employment in rural areas e.g. in fish processing sector. 

Support priorities available under EAFRD 2014-2020 which are especially important for making use of the 

region’s potential include Priority 1, Priority 2, Priority 3, Priority 4 and Priority 5.  

In the next CAP perspective, the development policy should be targeted territorially as much as possible. 

For example, agri-environmental actions should be targeted at environmentally valuable areas. However, 

actions aiming at farm modernization should be targeted only at market-oriented farms, and actions 

concerning diversification of activity should target areas featuring agricultural dispersion. Farms of 20-50 

ha should be taken care of in particular. They are farms which need the biggest support. They are already 

market-oriented and they generate the majority of their income from agriculture, but their internal 

potential is not as high as that of the biggest farms extending on hundreds of hectares. It is important to 

strongly support the improvement of the level of competence, know-how, skills among farmers. Currently 

know-how remains the most important and not yet petered out resource, which enables most effective 
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and optimal use of the three classical and limited resources – land, capital and work. Modernization of 

agriculture in the future financial perspective (2014-2020) should be planned evenly for 6 years, avoiding 

ad-hoc funding of rural areas, as in such case a target group which gets such ad-hoc funds is quite small. 

Also, procedures of filing applications for funds should be simplified to the greatest extent possible. 
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1 WPROWADZENIE 

1.1 Cele badania 

Celem głównym badania było zidentyfikowanie szans i zagrożeń rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu 

terytorialnym (wojewódzkim) oraz wypracowanie propozycji, dotyczących ukierunkowania wsparcia po 

2013 r. z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze szczególnych uwarunkowań na poziomie regionalnym 

i subregionalnym. 

Cele szczegółowe badania obejmowały: 

1) zidentyfikowanie silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju obszarów wiejskich  

w poszczególnych województwach Polski, uwzględniając przy tym ich specyfikę i wewnętrzne 

zróżnicowanie, 

2) określenie sposobów efektywnego wykorzystania zidentyfikowanego potencjału rozwoju 

obszarów wiejskich w poszczególnych województwach w kontekście instrumentów wsparcia, 

dostępnych w nowym okresie programowania, 

3) określenie sposobu zniwelowania barier rozwojowych obszarów wiejskich w poszczególnych 

województwach, z uwzględnieniem wykorzystania indywidualnych potencjałów oraz powiązań 

między różnymi obszarami funkcjonalnymi w obrębie województw. 

W ramach realizacji celu szczegółowego nr 1 udzielono odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1) Jaka jest obecnie sytuacja obszarów wiejskich w poszczególnych województwach (słabe i mocne 

strony)? (Ocena dynamiki zmian strukturalnych zachodzących na obszarach wiejskich w latach 

2007-2011) 

2) Jakie są szanse i zagrożenia dla rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach? 

Realizacja kolejnych celów szczegółowych badania: „Określenie sposobów efektywnego wykorzystania 

zidentyfikowanego potencjału rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach  

w kontekście instrumentów wsparcia, dostępnych w nowym okresie programowania” (cel nr 2) oraz 

„określenie sposobu zniwelowania barier rozwojowych obszarów wiejskich w poszczególnych 

województwach, z uwzględnieniem wykorzystania indywidualnych potencjałów oraz powiązań między 

różnymi obszarami funkcjonalnymi w obrębie województw”(Cel nr 3) ukierunkowana była na uzyskanie 

odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  

1) W jaki sposób można zniwelować zidentyfikowane problemy i wykorzystać potencjały rozwojowe 

obszarów wiejskich w poszczególnych województwach? Jakie zaistniałe korzystne procesy winny być 

kontynuowane w polityce horyzontalnej i regionalnej? 

2) Jak skutecznie wykorzystać środki finansowe II filaru WPR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

w nowym okresie programowania, biorąc pod uwagę sytuację w poszczególnych województwach? 

Jakie działania powinny być realizowane z wykorzystaniem pozostałych funduszy objętych 

rozporządzeniem WRS? 

Rekomendacje z badania wskazują sposób ukierunkowania wsparcia obszarów wiejskich po 2013 r.  

w poszczególnych województwach z uwzględnieniem priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich sformułowanych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady KOM(2011) 

627, 2011/0282 (COD) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 

Rolnictwa i Rybactwa, przyjętej przez Radę Ministrów dniu 25 kwietnia 2012 roku. 
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1.2 Przedmiot badania 

Zakres przedmiotowy badania obejmował obszary wiejskie w skali całego kraju w ujęciu regionalnym  

i subregionalnym. Uwzględniono zarówno dane statystyczno-przestrzenne w ujęciu dynamicznym za 

okres 2007-2011, jak i prognozy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku.  

Obszary wiejskie w Polsce stanowią 93% całkowitej powierzchni kraju, na której znajduje się 

ponad 43 tys. miejscowości wiejskich13. Choć pełnią one obecnie wiele funkcji (w sferze konsumpcji, jak 

i produkcji rolniczej i pozarolniczej), to jednak wciąż istotnie odbiegają poziomem życia od terenów 

miejskich i stanowią dość niespójny konglomerat gospodarczy, społeczny i kulturowy.  

Mapa 1. Podział terytorialny kraju na obszary miejskie i wiejskie według TERYT w 2009 roku 

 
Źródło: Obszary wiejskie w Polsce, GUS, 2011, str. 91 

Na obszarach wiejskich Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej miał i ma miejsce szereg 

pozytywnych, jak również negatywnych procesów. Te pierwsze wiążą się ze wzrostem poziomu 

wykształcenia mieszkańców, intensywnym rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej, rozbudową 

systemów infrastruktury technicznej czy wzrostem aktywności społeczności lokalnej. Z kolei te drugie 

łączą się między innymi z nasilonym procesem odpływu migracyjnego młodych osób, spadkiem 

dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej czy społecznymi i ekonomicznymi konsekwencjami 

zjawiska bezrobocia.  

Obszary wiejskie równocześnie pełnią szereg funkcji społecznych, ekonomicznych i kulturowych. 

Są przede wszystkim miejscem zamieszkania i pracy, miejscem rekreacji i odpoczynku oraz obszarem 

produkującym żywność. Wieś polska spełnia wszystkie te cele, ale w różnym stopniu, zależnie od specyfiki 

społeczno-kulturowej i ekonomicznej poszczególnych regionów oraz od położenia względem 

największych ośrodków miejskich. Obszary wiejskie w sąsiedztwie dużych i średnich ośrodków miejskich 

pełnią przede wszystkim funkcje mieszkaniowe uzupełniane usługami rynkowymi. Poza strefą sąsiedztwa 

                                                 
13 Bank Danych Lokalnych GUS, stan na koniec 2010 r. 
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z miastem wieś pełni funkcje związane z produkcją żywności, a na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo 

dodatkowo funkcje turystyczne i rekreacyjne.  

Obszary wiejskie charakteryzują się rozproszoną siecią osadniczą i generalnie małą liczbą mieszkańców 

poszczególnych miejscowości wiejskich. Utrudnia to rozwój tych obszarów, nie sprzyja utrzymaniu 

żywotności społecznej, podraża koszty budowy infrastruktury i często wyklucza podejmowanie 

działalności pozarolniczej, głównie z uwagi na brak odpowiedniej liczby jej odbiorców. Liczba 

mieszkańców wsi od 2004 r. wzrosła o ponad 230 tys. osiągając w 2010 r. wielkość ponad 15 mln 

mieszkańców, co stanowi 39% ogółu mieszkańców kraju14. Jak szacuje GUS tendencja ta w kolejnych 

latach będzie się utrzymywała (odsetek mieszkańców wsi z 38,3% w 2002 r. może wzrosnąć aż do 42,6% 

w 2030 r.)15. Polska pod tym względem nie odbiega od średniej unijnej, gdzie ponad 56% ludności 27 

państw członkowskich Unii Europejskiej mieszka na obszarach wiejskich, które stanowią 91% jej 

terytorium16. Rolnictwo jest istotne nie tylko dla mieszkańców terenów wiejskich, lecz również dla 

mieszkańców miast. Oprócz dostarczania żywności jest wytwórcą wielu usług dotyczących sfery 

przestrzennej, przyrodniczej i społeczno-kulturowej, co odróżnia je od innych rodzajów produkcji17. 

Pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa generują nowe miejsca pracy. Szczególnie widoczny jest wzrost liczby 

tzw. zielonych miejsc pracy związanych z rolnictwem ekologicznym i zrównoważonym, odnawialnymi 

źródłami energii oraz technologiami biogazowymi.  

Rys. 1. Wielofunkcyjność rolnictwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Wiklin "Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich", [w:] Wyzwania przed obszarami 

wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński, Warszawa, IRWIR PAN, 2008. 

Obszary wiejskie pełnią przede wszystkim funkcje rolnicze, ale zmiany dokonujące się w ostatnich 

kilkunastu latach, zgodnie z polityką wielofunkcyjnego rozwoju wsi, powodują dynamiczny rozwój 

funkcji pozarolniczych. Największe zmiany obserwować można w strefach metropolitalnych, gdzie 

                                                 
14 Bank Danych Lokalnych GUS. 
15  Prognoza GUS na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. 
16  Istotne jest wskazanie, że obszary wiejskie to nie tylko tereny wiejskie według granic administracyjnych, ale także miasta liczące 
do pięciu tysięcy mieszkańców, które pełnią podobne funkcje jak duże wsie o podobnej liczbie mieszkańców. 
17  J. Wiklin, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo” 2009, nr 4, s. 4-29.     
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rolnictwo wypierane jest przez inne funkcje (mieszkaniową, rekreacyjną, produkcyjną i usługową). 

Rozrost terytorialny miast oraz dynamiczny napływ ludności do strefy podmiejskiej powoduje, że funkcje 

rolnicze zostają wypierane przez bardziej intensywne działalności gospodarcze. Ponadto pojawiły się 

konkurencyjne obszary rolnicze, poprawiła się technologia przechowywania i dystrybucji produktów 

żywnościowych oraz zmieniły się upodobania konsumentów. Podobne procesy występują w sąsiedztwie 

ośrodków subregionalnych i innych większych miast, ale ich zasięg przestrzenny jest zdecydowanie 

mniejszy. Współczesna wieś w strefach podmiejskich największych miast pełni funkcje rezydencjalne, 

usługowe i produkcyjne. Najważniejszą rolę odgrywa funkcja mieszkaniowa; z roku na rok powstają nowe 

osiedla domów jednorodzinnych, które stymulują rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Częstym 

zjawiskiem jest nadmierna (trudna do skontrolowania) presja inwestycyjna, której efektem są konflikty 

przestrzenne w zakresie pełnionych funkcji i ładu przestrzennego (Bański 2009). Napływ ludności 

pociąga za sobą rozwój usług i handlu. Można oczekiwać, że w perspektywie najbliższych kilkunastu 

lat nastąpią dalsze dynamiczne zmiany na obszarach podmiejskich. Tereny te zatracą całkowicie 

wiejski charakter. Pozostaną prawdopodobnie niewielkie enklawy otwartego krajobrazu wynikające z 

funkcji ochronnych i rekreacyjnych, działalności nielicznych wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych 

lub braku możliwości rozwoju osadnictwa. Poza strefami podmiejskimi wieś nabiera bardziej rolniczego 

charakteru, ale udział innych funkcji gospodarczych jest nadal bardzo wyraźny. W kontinuum miejsko-

wiejskim obszary takie można nazwać wielofunkcyjną strefą przejściową. Oprócz rolnictwa ważną rolę 

odgrywają: mieszkalnictwo, turystyka i rekreacja oraz towarzyszące im usługi rynkowe. Funkcje 

mieszkalne rozwijają się intensywnie wzdłuż ciągów komunikacji drogowej i kolejowej. Można oczekiwać, 

że w miarę rozwoju infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do największych miast, strefa 

presji inwestorów budowlanych będzie się rozszerzać. Ważną rolę w strefie przejściowej odgrywa 

turystyka i rekreacja związane głównie z wypoczynkiem świątecznym i sobotnio-niedzielnym. Na 

obszarach atrakcyjnych turystycznie nieobjętych „restrykcyjnymi” formami ochrony przyrody i 

krajobrazu rozwija się przede wszystkim rekreacja w formie tzw. drugich domów. Dotyczy to przede 

wszystkim dolin rzecznych, terenów pojeziernych, obszarów górskich i podgórskich oraz okolic większych 

kompleksów leśnych. Rekreacja i turystyka stymulują rozwój usług lokalnych. Presja turystyczna na 

niektórych obszarach przekracza „granice rozsądku” i „możliwości przyrody”, czego efektem jest 

zanieczyszczenie środowiska, niewydolność infrastruktury technicznej, nieodwracalne zmiany krajobrazu 

i architektury wsi. Częstym zjawiskiem jest przekształcanie domów letniskowych na całoroczne domy 

mieszkalne.  

Największa część obszarów wiejskich pełni funkcje rolnicze; są to obszary o wybitnie rolniczym 

charakterze lub obszary, na których rolnictwo należy do funkcji wiodących. Struktura użytkowania ziemi i 

struktura zatrudnienia mieszkańców wsi jest tam zdominowana przez gospodarkę rolną. Produkcja 

żywności jest tradycyjną, ale też strategiczną funkcją na tych terenach. W najbliższych kilkunastu latach 

należy oczekiwać wzrostu przestrzennej specjalizacji produkcji oraz poziomu towarowości gospodarstw 

rolnych. Rolnictwo polskie w rozumieniu Europejskiego Modelu Rolnictwa jest dostarczycielem wielu 

dóbr publicznych (globalne bezpieczeństwo żywnościowe, łagodzenie zmian klimatycznych, 

różnorodność biologiczna, bioenergia, zachowanie i odnowa gleby, dobra gospodarka wodna i zarządzanie 

jakością wody, wkład w wartości kulturowe, kształtowanie cennych krajobrazów, czyli najogólniej 

mówiąc – udział w zrównoważonym rozwoju).Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest jednak proces 

rosnącego zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich poza własnym gospodarstwem rolnym. 

Odnotowuje się różnice w aktywności ekonomicznej ludności związanej z gospodarstwem rolnym a 

ludnością bezrolną. Współczynnik aktywności zawodowej ludności związanej z gospodarstwem rolnym 

wyniósł w 2009 r. 66%, a dla ludności niezwiązanej z gospodarstwem rolnym – 47%,natomiast stopa 

bezrobocia odpowiednio – 4,5% i 11,4%. Różnice między ludnością związaną z gospodarstwem rolnym a 

ludnością bezrolną częściowo mogą wynikać z ukrytego bezrobocia w pierwszej grupie. Głównym 

problemem społecznym i gospodarczym obszarów wiejskich pozostaje jednak brak pracy. Pomimo 

znaczącej poprawy sytuacji na rynku pracy w ostatnich latach nadal w dużej liczbie powiatów w kraju 

stopa bezrobocia odbiega od średniej krajowej. Według GUS, najgorsza sytuacja pod względem wysokiego 

bezrobocia występuje w trzech województwach, które jednocześnie charakteryzują się najwyższymi 

wskaźnikami bezrobocia, przewyższającymi poziom krajowy. Są to województwa: warmińsko-mazurskie, 

kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. Mieszkańcy obszarów wiejskich są bardziej zagrożeni 
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ubóstwem – w 2009 r. poniżej ustawowej granicy ubóstwa18 egzystowało na obszarach wiejskich 

prawie 14% ludności, poniżej relatywnej granicy ubóstwa19 – 26%, zaś poniżej granicy ubóstwa 

skrajnego20 – 9%21. Szczególnie zagrożona ubóstwem jest ludność obszarów peryferyjnych, m.in. 

popegeerowskich czy monofunkcyjnych obszarów rolniczych, gdzie dominują małe, nietowarowe 

gospodarstwa rolne oraz brak jest możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Na przestrzeni ostatnich lat 

obserwuje się istotny wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na obszarach wiejskich. 

Według rejestru REGON w 2001 r. zarejestrowanych na nich było około 700 tys. podmiotów, a w 2009 r. 

ponad 930 tys., co stanowi około 1/4 ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. 

Jednocześnie wskaźnik przedsiębiorczości (obliczany jako liczba podmiotów na 1 000 mieszkańców) jest 

nadal prawie dwukrotnie niższy niż w miastach (63 na wsi, 121 w miastach). Ze względu na prowadzony 

rodzaj działalności, w 2009r. na wsi największy udział stanowiły podmioty zajmujące się: handlem, 

naprawą pojazdów samochodowych, transportem i gospodarką magazynową, zakwaterowaniem i 

gastronomią, informacją i komunikacją oraz przemysłem i budownictwem22.Dochody rolników rosną, 

lecz wciąż są o 30% niższe niż w mieście. Według Eurostatu, w 2011 roku w Polsce wartość realna 

dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zwiększyła się w stosunku do roku 2010 o 

14,2%. Ale już o 74% wzrosły dochody rolnicze od wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Tereny 

wiejskie w najbliższych latach będą szybko nadrabiać dystans w zakresie rozwoju gospodarczego w 

stosunku do miast. Stanie się to głównie dzięki dopłatom rolniczym i środkom na modernizację wsi z 

PROW. W okresie programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dystans ten może 

znacznie się zmniejszyć dzięki środkom unijnym.  

Z zarysowanego krótkiego opisu polskiej wsi można wskazać zatem dwie podstawowe osie 

zróżnicowań obszarów wiejskich na co najmniej czterech płaszczyznach analiz. Pierwszą 

determinantą przestrzenną różnicowania obszarów wiejskich jest podział regionalny– 

przynależność konkretnych obszarów do danego województwa determinuje (głównie ze względów 

historyczno-cywilizacyjnych oraz potencjału rozwojowego stolicy poszczególnego regionu) w pewien 

sposób ich możliwości rozwojowe oraz pojawiające się problemy społeczne. Drugą wyraźniejszą osią 

podziału obszarów wiejskich jest ich struktura funkcjonalna. Różnicuje ona poszczególne kategorie 

obszarów wiejskich w znacznie większym stopniu niż podział regionalny. Struktura funkcjonalna gmin 

wynika z uwarunkowań historycznych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Przemiany struktury 

funkcjonalnej obszarów wiejskich wiążą się głównie z przyjmowaniem przez nie pozarolniczego 

charakteru, gdyż jak stwierdził Kostrowicki (1976, s. 602), w wyniku rozwoju społeczno-gospodarczego 

na wsi pojawiły się funkcje charakterystyczne poprzednio niemal wyłącznie dla miast. W wyniku rozwoju 

gospodarczego Polski rolnictwo utraciło swoją dominującą funkcję w strukturze tworzenia produktu 

krajowego brutto, a zatrudnienie przy produkcji rolnej przestało być głównym źródłem dochodów dla 

znacznej liczby ludności wiejskiej. Stopniowo zatem obok rolnictwa, leśnictwa i rybactwa pojawiały się 

funkcje przemysłowe, mieszkaniowe i rekreacyjne. Z kolei wspomniane wcześniej cztery podstawowe 

płaszczyzny analiz obszarów wiejskich stanowią uwarunkowania: przyrodnicze, społeczne, 

ekonomiczne i infrastrukturalne. Właśnie te cztery podstawowe sfery zróżnicowań przestrzennych, 

wpływające w różny sposób na rozwój regionalny, są przytaczane w wielu opracowaniach (m.in. 

Falkowski 1993; Kołodziejczyk, Wasilewski, Lidke 1998; Wysocka, Koziński 2000; Węcławowicz et al. 

2006). Nawiązują one w pewien sposób do koncepcji rozwoju sustensywnego opierającego się na  

założeniu łącznego oddziaływania na siebie trzech systemów: społecznego, gospodarczego i 

środowiskowego. Wszystkie trzy filary rozwoju powinny być traktowane łącznie i wzajemnie się 

warunkować, gdyż każdy z nich ujmowany oddzielnie nie uwzględniałby holistycznych aspektów procesu 

rozwojowego (Janikowski 2006).  

Wracając ponownie do analizy przemian społeczno-gospodarczych, jakie zachodzą w Polsce po 1990 roku 

należy stwierdzić, iż powodują one reorganizację struktury przestrzennej i powiązań regionalnych. Z 

punktu widzenia polityki przestrzennej i regionalnej jedną z kluczowych w stosunku do obszarów 

                                                 
18 Kwoty uprawniającej do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej. 
19 50% średnich miesięcznych wydatków. 
20 Szacowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych minimum egzystencji. 
21 Obszary wiejskie w Polsce. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, Olsztyn 2011. 
22 Ibidem. 
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wiejskich jest kwestia, w jaki sposób je wspierać - czy podejmować próby hamowania niekorzystnych 

procesów na obszarach słabiej rozwiniętych i stymulować ich rozwój, czy też może wspierać te obszary, 

które posiadają wewnętrzne zdolności rozwojowe i tym samym podnosić ich konkurencyjność. W tym 

miejscu należy przypomnieć, iż rozwój lokalny jest efektem gospodarki lokalnej, która definiowana 

jest jako złożony proces, w którym władze lokalne przy wykorzystaniu zasobów własnych oraz 

zaangażowaniu partnerów zewnętrznych stymulują rozwój gospodarczy danej jednostki 

terytorialnej (Blakely 1989). W definicji tej pojawia się zatem podział na endogeniczne i egzogeniczne 

czynniki rozwoju. Według Paryska (1997) rozwój lokalny bazuje na endogennych czynnikach rozwoju 

(lokalne potrzeby, lokalne zasoby, miejscowi ludzie, lokalne organizacje i podmioty gospodarcze) i 

stanowi uzupełnienie prowadzonego w nawiązaniu do czynników egzogenicznych rozwoju regionalnego. 

Według Romera (1990, 1994) – jednego z głównych twórców teorii wzrostu endogenicznego – 

podstawowym czynnikiem rozwoju jest aktywizacja potencjału wewnętrznego regionu determinowanego 

przez wyjściowo posiadane zasoby. Aktywizacja następuje poprzez pokonywanie barier wzrostu przez 

nakłady inwestycyjne na ich likwidację, wykorzystanie mocnych stron regionu. Według tych definicji 

rozwój lokalny opiera się na wykorzystaniu wewnętrznych zasobów społeczno-ekonomicznych i 

środowiskowych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych (Garofoli 1992; Sobala-Gwosdz 2005). 

Choć należy podkreślić, iż do uruchomienia trwałej dynamiki rozwoju wykorzystującego potencjał 

endogeniczny niezbędne jest przekroczenie pewnej jego wartości progowej, oznaczającej istnienie 

minimalnych po temu zasobów ludzkich i fizycznych (Parysek 1997; Pietrzyk 2003). Dzięki temu obszary 

posiadające pewien potencjał własny, podstawę rozwoju, łatwiej oraz efektywniej mogą wykorzystywać 

egzogeniczne uwarunkowania rozwoju (Dziemianowicz 2008). Układ lokalny nieposiadający 

wystarczającego potencjału własnego, nie zawsze potrafi w pełni wykorzystać istniejące uwarunkowania 

zewnętrzne, w tym głównie środki finansowe. Oczywiście każde wsparcie zewnętrzne jest pożądane, 

szczególnie przez gminy wiejskie, oraz przyczynia się do rozwoju lokalnego. Jednakże w jednostkach o 

mniejszym potencjale wewnętrznym efektywność wykorzystania czynników zewnętrznych będzie niższe, 

niż w gminach o bardziej rozbudowanych zasobach endogenicznych .Należy zatem podkreślić, iż zarówno 

w rozwoju lokalnym, jak i regionalnym obydwie grupy uwarunkowań (wewnętrzne i zewnętrzne) są 

niezbędne do zaistnienia pozytywnych przemian strukturalnych, społeczno-gospodarczych, 

infrastrukturalnych oraz przestrzennych. Z jednej strony od potencjału własnego zależy skuteczność 

w pozyskaniu i wykorzystaniu elementów zewnętrznych oraz równocześnie w procesie 

konfrontacji z innymi instytucjami następuje wzmacnianie zasobów własnych. Z drugiej strony 

uwarunkowania zewnętrzne wpływają na pozytywne bądź negatywne przekształcenie układów 

lokalnych. Należy jednakże podkreślić, iż o ile uwarunkowania zewnętrzne są albo jednakowe na danym 

obszarze w danym czasie (np. normy i standardy prawne), albo stanowią pewien zasób ograniczony (np. 

kwota przeznaczona na inwestycje w budżecie krajowym bądź programach UE, liczba turystów 

przyjeżdżająca do danego kraju), o tyle uwarunkowania wewnętrzne są bardziej zróżnicowane 

przestrzennie oraz są w znacznie mniejszym zakresie ograniczone (np. przedsiębiorczość 

mieszkańców).Wyniki badania przedstawione w niniejszym raporcie dostarczają odpowiedzi na pytanie 

w jaki sposób, przy pomocy instrumentów WPR przyszłej perspektywy finansowej, wzmocnić pozytywne 

tendencje polskiej wsi i niwelować negatywne czynniki hamujące rozwój obszarów wiejskich. 

1.3 Syntetyczny opis zastosowanej metodologii 

Dla zrealizowania wszystkich zakładanych celów badania zastosowano triangulację metodologiczną na 

poziomie: metod (badania jakościowe, badania ilościowe, analizy statystyczne, analizy przestrzenne, 

analizy macierzy), źródeł danych (dane zastane: dane statystyczne, opracowania naukowo-badawcze, 

dokumenty programowe i strategiczne oraz dane pierwotne: przedstawiciele JST każdego szczebla w 16 

województwach, przedstawiciele podmiotów społecznych i gospodarczych, środowiska naukowe, 

przedstawiciele administracji publicznej), perspektyw badawczych: członkowie zespołu 

badawczego/eksperci zewnętrzni. Poniżej przedstawiono zestawienie zastosowanych metod badawczych. 
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Tabela 1. Zestawienie metod badawczych zastosowanych w badaniu  

Metoda Opis metody 

Analiza danych 

zastanych 

Analiza danych zastanych obejmowała dane GUS, BAEL, EUROSTAT, FADN na 

poziomie regionów i subregionów, raporty dla sektora rolno-spożywczego, 

opracowania środowiskowe, raporty ewaluacyjne z zakresu wpływu interwencji 

Polityki Spójności i WPR na rozwój obszarów wiejskich, regionalne opracowania 

naukowo badawcze dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej, strategie lokalne, 

regionalne oraz sektorowe, a także kwerendę opracowań makroekonomicznych w 

zakresie prognoz dla regionów Polski, dokumenty programowe oraz zintegrowane 

strategie i KPZK na poziomie ogólnopolskim, dostępne opracowania i prognozy 

dotyczące wpływu WPR po 2013 roku na obszary wiejskie oraz dokumenty 

strategiczne na poziomie krajowym i europejskim dotyczące przyszłej perspektywy 

finansowej.  

Telefoniczne 

wywiady 

pogłębione z 

przedstawicielami 

organów 

administracji 

rządowej oraz 

przedstawicielem 

Instytutu 

Ekonomiki 

Rolnictwa i 

Gospodarki 

Żywieniowej 

Badanie dostarczyło informacji na temat miejsca polityki rozwoju obszarów 

wiejskich  

w programach ogólnokrajowych oraz programach operacyjnych Polityki Spójności 

na poziomie regionalnym w obecnym i przyszłym okresie programowania. 

Planowane badanie miało w swych założeniach obejmować8 respondentów o 

następującym statusie:  

 przedstawiciel Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MRR,  

 przedstawiciel Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów 

Regionalnych w MRR,  

 przedstawiciel Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 

w MRR, 

 przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, 

 przedstawiciel Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

 przedstawiciel MKiDN w departamencie sprawującym nadzór nad 

wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, 

 przedstawiciel Kancelarii Premiera w departamencie sprawującym nadzór 

nad wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

 przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki w departamencie sprawującym 

nadzór nad wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Innowacyjności i 

Efektywności Gospodarki. 

Zrealizowano 6 TDI.  

Panele ekspertów Zrealizowano 16 paneli ekspertów, po jednym w każdym z regionów Polski, w 

trakcie których omówiono pożądane kierunki rozwoju obszarów wiejskich w 

poszczególnych regionach. W każdym z paneli wzięli udział przedstawiciele 

instytucji wspierających sektor spożywczo-rolniczy, przedstawiciele środowisk 

naukowo-badawczych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i samorządu 

wojewódzkiego oraz innych instytucji. Panel był prowadzony przy zastosowaniu 

technik warsztatowych.  

CATI z 

przedstawicielami 

gmin, powiatów i 

LGD 

Wykonawca zrealizował badanie CATI wśród przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego na poziomie gminy i powiatu oraz wśród przedstawicieli Lokalnych 

Grup Działania (80% wszystkich gmin, 50% wszystkich powiatów i 70% 

wszystkich LGD).  

Monograficzne 

studia przypadku 

W celu uzyskania kompleksowej informacji o  szansach i zagrożeniach obszarów 

wiejskich na poziomie gminy zdecydowano się na zrealizowanie monograficznych 

studiów przypadku w gminach, w których przeprowadzono IDI nie tylko z 

przedstawicielami samorządu, ale także  z podmiotami społecznymi i 
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gospodarczymi.  

Monograficznymi studiami przypadku zostały objęte następujące gminy: 

 Dolnośląskie – Kobierzyce, powiat wrocławski 

 Kujawsko-pomorskie – Wielka Nieszawka, powiat toruński 

 Lubelskie – Puchaczów, powiat Łęczyński 

 Lubuskie – Kłodawa, powiat gorzowski 

 Łódzkie – Krzyżanów, powiat kutnowski 

 Małopolskie – Mędrzechów, powiat dąbrowski 

 Mazowieckie – Przysucha, powiat przysuski 

 Opolskie – Głogówek, powiat prudnicki 

 Podkarpackie – Podszanica, powiat leski 

 Podlaskie – Poświętne, powiat białostocki 

 Pomorskie – Przywidz, powiat gdański 

 Śląskie – Miedźna, powiat pszczyński 

 Świętokrzyskie – Fałków, powiat Skrzynecki 

 Warmińsko-Mazurskie – Lelkowo, powiat braniewski 

 Wielkopolskie – Chodów, powiat kolski 

 Zachodniopomorskie – Brzeźno, powiat świdniński 

W każdej z tych jednostek (gmin) zaplanowano zrealizowanie łącznie po 5 

wywiadów, dodatkowo zostały przeanalizowane dostępne informacje statystyczno-

kartograficzne, informacje pozyskane z wywiadów indywidualnych w jednostkach 

wyższego szczebla (powiat i województwo) oraz informacje z badań ilościowych 

wykonanych w poszczególnych gminach i działających na ich terenach LGD.  

Sprawozdanie ze studium przypadku stanowi załącznik do raportu.  

Indywidualne 

wywiady 

pogłębione z 

przedstawicielami 

gmin, powiatów, 

podmiotami 

społecznymi i 

gospodarczymi na 

poziomie gmin  i 

przedstawicielami 

samorządu 

województwa 

Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami samorządów województw 

zostały zaplanowane w każdym z województw Polski. W każdym z województw 

zostały wybrane po dwa powiaty w celu przeprowadzenia pogłębionego wywiadu 

indywidualnego z przedstawicielem starostwa powiatowego – każdorazowo 

została zastosowana procedura wyboru jednego powiatu, w którym analizowane 

wskaźniki (stosowane w analizach statystycznych do określenia sytuacji obszarów 

wiejskich) osiągają najwyższe wartości i drugiego, w których te same wskaźniki 

osiągają najniższe wartości. Wybór gmin został dokonany następującą metodą: w 

dwóch uprzednio wybranych powiatach (najlepiej i najsłabiej rozwiniętym) zostały 

wybrane po dwie gminy – również najlepiej i najsłabiej rozwinięte w obrębie 

poszczególnych powiatów. Pozwoliło to na uchwycenie zróżnicowań lokalnych w 

ramach powiatów i na wskazanie dobrych przykładów działań. W jednej z gmin w 

danym województwie, dobranej do badania IDI z przedstawicielem władz 

lokalnych zostały wybrane dwa podmioty społeczne i dwa podmioty gospodarcze 

w celu przeprowadzenia pogłębionego wywiadu indywidualnego z 

przedstawicielami tych podmiotów. 

Analiza 

statystyczna 

Przyjęto dwuetapową procedurę badawczą, w której analizy były prowadzone w 

dwóch różnych skalach przestrzennych (Polska – województwa oraz województwa 

– gminy) co pozwoliło na: 

• określenie dystansu województw względem średniej dla kraju w ramach 

poszczególnych analizowanych uwarunkowań,  

• wskazanie w obrębie województwa gmin, których sytuacja jest poniżej lub 

powyżej przeciętnej do regionu.  

W tym celu zastosowany został zbiór dwudziestu wskaźników:  

Potencjał społeczno-demograficzny 

o Saldo migracji: różnica pomiędzy liczbą osób meldujących się i 

wymeldowujących się z gminy na 1000 mieszkańców (W+G),  
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o Współczynnik obciążenia demograficznego: liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym (W+G), 

o Poziom kapitału ludzkiego: udział mieszkańców z wykształceniem wyższym 

(W), 

o Współczynnik bezrobocia: udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej 

liczbie osób w wieku produkcyjnym (W+G), 

o Wskaźnik aktywności społecznej: liczba organizacji pozarządowych 

(fundacji i stowarzyszeń) na 10 tys. mieszkańców (W+G), 

Czynniki infrastrukturalno-środowiskowe 

o Poziom rozwoju infrastruktury wodociągowej: odsetek ludności 

korzystający z sieci wodociągowej (W+G), 

o Wskaźnik środowiskowy: odsetek ludności korzystające z oczyszczalni 

ścieków (W+G), 

o Poziom uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym: odsetek dzieci 

w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (W+G), 

o Wskaźnik komputeryzacji: uczniowie przypadający na jeden komputer w 

szkole podstawowej (W+G), 

o Popyt na usługi edukacyjne – zmiana liczby uczniów szkół podstawowych w 

latach 2007-2010 (W+G), 

Uwarunkowania gospodarcze 

o Wskaźnik atrakcyjności lokalizacyjnej: mieszkania oddane do użytkowania 

na 100 zawartych małżeństw (W+G),  

o Aktywność ekonomiczna ludności: liczba podmiotów gospodarczych na 

1000 osób w wieku produkcyjnym (W+G),  

o Struktura zatrudnienia: odsetek pracujących w rolnictwie (W+P),  

o Wskaźnik turystyczny: syntetyczny wskaźnik atrakcyjności turystycznej 

(W+G),wskaźnik ten uwzględnia walory przyrodniczo-kulturowe, 

zagospodarowanie turystyczne i warunki ekonomiczno-infrastrukturalne. 

Każdy z walorów jest określony szczegółowymi wskaźnikami (np. 

przyrodniczo-kulturowy: zbiorniki wodne, lasy, parki narodowe i rezerwaty 

itp.); 

o Wskaźnik sytuacji finansowej – dochody własne gmin na mieszkańca 

(W+G), 

Struktura przestrzenna rolnictwa 

o Produktywność ziemi: wartość produkcji globalnej rolnictwa na 1 ha UR 

(W),  

o Produktywność pracy: wartość produkcji globalnej rolnictwa na jedną 

osobę zatrudnioną w rolnictwie (W),  

o Stopień towarowości rolnictwa – odsetek produkcji towarowej w produkcji 

globalnej (W),  

o Struktura rolniczego użytkowania ziemi: udział UR w powierzchni ogólnej 

(W+G),  

o Struktura agrarna rolnictwa: udział powierzchni UR użytkowanej przez 

gospodarstwa powyżej 10 ha (W+G). 

Analiza 

przestrzenna i 

kartograficzna 

Zrealizowano ilustrację kartograficzną wszystkich zagadnień tematycznych. 

Podstawowymi ilościowymi i jakościowymi metodami kartograficznymi 

wykorzystywanymi w opracowaniu były kartogramy i kartodiagramy oraz metoda 

izoliniowa, sygnaturowa i tła jakościowego.  
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Analiza SWOT Przy ocenie  szans i zagrożeń dla rozwoju obszarów wiejskich wzięto pod uwagę 

aspekty leżące po stronie: rynkowych tendencji europejskich, zmian w strukturze 

dofinansowania w ramach WPR I po roku 2013 na terenie Polski, konsekwencji 

kryzysu finansowego, założeń WRS w okresie 2014-2020, miejsca obszarów 

wiejskich w strategiach lokalnych. Zostały wzięte pod uwagę wskaźniki 

makroekonomiczne, prognozy dla Polski i Europy na rynkach kluczowych dla 

rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego. Przy identyfikowaniu mocnych i 

słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju obszarów wiejskich Wykonawca wziął 

też pod uwagę plany i oczekiwania przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz kierunki polityki 

krajowej rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju regionalnego. Zastosowano 

technikę SWOT/TOWS umożliwiającą określenie optymalnego scenariusza 

rozwoju.  

Warsztat 

heurystyczny 

Z uwagi na przeprowadzenie 16 paneli ekspertów we wszystkich województwach 

realizacja warsztatu heurystycznego w formule wskazanej w Raporcie 

metodologicznym okazała się niepotrzebna (brak wartości dodanej). Warsztat 

heurystyczny został więc zastąpiony mini-warsztatem (spotkaniem), w którym 

wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Dodatkowo 

Wykonawca w ramach realizacji umowy zaproponował możliwość 

przeprowadzenia dodatkowej (oprócz obowiązkowych) prezentacji na temat 

wyników badania na spotkaniu lub konferencji zorganizowanej przez FAPA lub 

MRiRW.  

Źródło: Opracowanie własne 
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2 OPIS WYNIKÓW BADANIA 

2.1 Czynniki potencjału endogennego obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu porównawczym. 

Analiza różnic regionalnych 

2.1.1 Potencjał społeczno-demograficzny 

Współczesne procesy demograficzne i społeczne w Polsce wynikają z megatrendów o wymiarze 

globalnym lub kontynentalnym i trendów wewnętrznych odzwierciedlających często specyfikę regionów. 

Na przykład globalizacja kształtuje w coraz większym stopniu nasze postawy i wybory społeczne oraz 

sposób zachowania i styl życia. Podobnym procesom poddawane są różne grupy społeczne, wsie, miasta, 

regiony. Globalizacja stała się źródłem polaryzacji społecznej i ekonomicznej świata oraz unifikacji 

kulturowej. Przeciwstawnym megatrendem jest lokalizm, będący swoistym sprzeciwem wobec 

globalizacji i wynikających z niej procesów powielania, dezintegracji, deterytorializacji i unifikacji. Rośnie 

znaczenie ruchów społecznych apologizujących solidarność, humanizm i walory lokalności, zgodnie z 

zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Megatrendem o wymiarze kontynentalnym jest polaryzacja 

demograficzna, polegająca na koncentracji ludności w obszarach metropolitalnych i depopulacji terenów 

peryferyjnych. Trendem wewnętrznym natomiast jest na przykład depopulacja wschodnich regionów 

Polski i towarzyszące mu zjawisko starzenia się ludności. Równocześnie obserwujemy poprawę 

aktywności lokalnych społeczeństw i wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. 

2.1.1.1 Migracje 

Ruchy wędrówkowe ludności są wypadkową sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej na danym 

obszarze. Im jest ona trudniejsza, tym większa grupa osób opuszcza na stałe taki obszar. Zdaniem wielu 

badaczy spadek liczby ludności należy uznać za zjawisko negatywne, bo jego konsekwencją jest stagnacja 

demograficzna i ekonomiczna obszaru. Od kilku lat obserwujemy zjawisko dodatniego bilansu 

migracyjnego na wsi. Jednakże nie było ono na tyle silne, aby zahamować ogólny proces koncentracji 

ludności w dużych aglomeracjach. Większość obszarów wiejskich nadal charakteryzuje ujemny bilans 

migracyjny i bardzo mały przyrost lub nawet ubytek naturalny ludności. Liczba ludności zwiększa się 

przede wszystkim na obszarach wiejskich sąsiadujących z dużymi aglomeracjami miejskimi i to głównie 

dzięki nim wieś ma dodatni bilans migracyjny. Na opuszczenie miasta decydują się ludzie zamożni i 

dobrze wykształceni. Stwarzać to może dogodne warunki dla rozwoju tych obszarów wiejskich oraz 

poprawy wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, która musi spełnić wysokie wymagania 

nowych mieszkańców wsi. Zmiany ludnościowe na wsi w latach dziewięćdziesiątych XX w. i pierwszej 

dekadzie XXI w. przebiegały więc dwukierunkowo. W sąsiedztwie miast saldo migracji było dodatnie i 

jego wartość stopniowo malała w kierunku peryferii. Na obszarach położonych peryferyjnie saldo migracji 

było już wyraźnie ujemne23.  

 

                                                 
23 Bański J., (red.), 2009, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów 
Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa. 
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Mapa 2. Saldo migracji na obszarach wiejskich wg województw w latach 2007 i 2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych  

Największy odpływ migracyjny z obszarów wiejskich cechuje regiony wschodnie, skąd ludność odpływa 

do miast i mniejszym stopniu za granicę oraz Opolszczyznę, z której przeważa odpływ za granicę. W 

grupie migrujących są zazwyczaj ludzie młodzi, wśród których przeważają kobiety. Proces odpływu 

ludności ze wsi do miast należy uznać za trwały i uzasadniony. Świadczy on o urbanizacji i rozwoju 

gospodarczym kraju. Nie może jednak przybierać takiego natężenia, jak miało to miejsce w regionach 

wschodnich. W wyniku nadmiernego odpływu wieś nie może prawidłowo rozwijać się, co pociąga za sobą 

inne niekorzystne zjawiska demograficzne i gospodarcze. W pozostałych województwach bilans 

migracyjny terenów wiejskich jest dodatni, co wynika prawie wyłącznie z faktu przenoszenia się 

mieszkańców miast na tereny podmiejskie. 

2.1.1.2 Struktura wieku 

 

Cała Europa, w tym też Polska starzeją się w zastraszającym tempie; w 1990 r. około 14% ludności na 

kontynencie miało więcej niż 65 lat, zaś w 2020 r. wartość ta ma wzrosnąć do około 24%. Strukturę 

wiekową ludności kontynentu charakteryzuje coraz niższy udział osób w wieku przedprodukcyjnym i 

stopniowy wzrost liczby ludności poprodukcyjnej. Młode rodziny faworyzują model 2+1, stawiając często 

na pierwszym miejscu karierę zawodową i odkładają decyzję o dziecku na lata późniejsze. W ciągu 

ostatnich trzydziestu lat spadł wskaźnik dzietności kobiet, głównie tych mieszkających na wsi (w 1980 r. 

wynosił 2,6). Przesunęła się także najwyższa płodność kobiet do grupy wiekowej 25-29 lat. Opisywane 

zmiany są m.in. rezultatem wzrostu poziomu wykształcenia kobiet i ich aspiracji zawodowych, 

przenoszenia na wieś miejskiego stylu życia oraz kształtowania się nowego modelu rodziny na wsi. 
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Mapa 3. Współczynnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku pozaprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym) wg województw w latach 2007 i 2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych  

Efektem starzenia się społeczeństwa będzie spadek konsumpcji i wzrost zapotrzebowania na usługi 

społeczne i medyczne. Stworzy to określone problemy ekonomiczne, związane z koniecznością wzrostu 

poziomu finansowania systemu opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Zmiany struktury wiekowej na 

wsi mają na ogół niekorzystny charakter, bo wieś starzeje się. We wszystkich regionach zanotowano 

niewielki wzrost współczynnika starości w okresie 2007-2010. Jest to także wynik cyklów 

demograficznych. Najmniej korzystna sytuacja występuje w regionach odpływu migracyjnego (podlaskie, 

lubelskie i opolskie), zaś stosunkowo niski poziom współczynnika starości charakteryzuje województwa: 

małopolskie, podkarpackie i pomorskie. 

2.1.1.3 Poziom wykształcenia 

Poziom wykształcenia ludności na wsi poprawia się, ale jest nadal dwukrotnie niższy niż mieszkańców 

miast. Według ostatniego spisu GUS na wsi mieszka około 10% ludności mającej wyższe wykształcenie; 

natomiast co najmniej średnie ma około 35% mieszkańców wsi. Najniższy poziom wykształcenia ma 

ludność rolnicza pracująca wyłącznie we własnym gospodarstwie. Rzutuje to na ekonomiczną kondycję 

gospodarstw rolnych i ich zróżnicowanie. Istnieje wyraźna zależność pomiędzy poziomem wykształcenia 

rolnika a stanem rozwoju gospodarstwa i jego możliwościami produkcyjnymi. Gospodarstwami 

konkurencyjnymi kierują dobrze wykształceni właściciele mający wiedzę na temat nowoczesnego 

rolnictwa i umiejętności w zarządzaniu oraz aplikowaniu o projekty pomocowe. W ostatniej dekadzie 

zanotowano poprawę wykształcenia osób zajmujących się rolnictwem, co jest związane z odchodzeniem 

najstarszych rolników, na ogół słabo wykształconych i przejmowaniem gospodarstw przez młodszych, 

lepiej wykształconych. Zróżnicowanie regionów pod względem udziału mieszkańców z wykształceniem 

wyższym nie jest duże. Nieco wyższe wartości wskaźnika mają województwa, w których dostępność do 

usług edukacyjnych na poziomie wyższym jest łatwiejsza (mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie, 

wielkopolskie). Ważną rolę odgrywa też wielkość ośrodka centralnego, wokół którego rozwija się strefa 

podmiejska zamieszkana przez dużą grupę osób z wyższym wykształceniem.  
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Mapa 4. Udział ludności wiejskiej z wykształceniem wyższym wg województw (2011) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych  

2.1.1.4 Bezrobocie 

 

Przejawem wymuszonej bierności zawodowej jest bezrobocie, które podlega krótkoterminowym 

zmianom. Obszary, które cechuje wysoki stopień bezrobocia, skazane są na nędzę i różnorodne zjawiska 

patologiczne. W 2011 r. na wsi było około 875 tys. bezrobotnych. Według Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej24, aktualnie obserwujemy nieznaczny wzrost bezrobocia na wsi. Zjawisko to dotknęło w 

minionym roku aż 13 województw. Procentowy udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych 

wahał się od 22% do 62% i w 10 województwach przekraczał średnią dla kraju. Najgorsza pod tym 

względem sytuacja występuje w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i 

lubelskim, które cechuje stosunkowo wysoki udział ludności wiejskiej. Natomiast najwyższy 

współczynnik bezrobocia na wsi notuje się w województwach: warmińsko-mazurskim, 

zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Istnieje też w rolnictwie 

trudne do oszacowania „bezrobocie ukryte”, polegające na nadwyżce rąk do pracy. Dotyczy to zwłaszcza 

gospodarstw małych na południu kraju. Duża ich część to tzw. gospodarstwa socjalne, w których główna 

część dochodów pochodzi z rent i emerytur. 

 

 

 

                                                 
24 Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2011 roku, MPiPS, dokument elektroniczny. 
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Mapa 5. Współczynnik bezrobocia na obszarach wiejskich wg województw w 2007 i 2010 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych  

2.1.1.5 Aktywność społeczna 

Mieszkańcy wsi wykazują mniejszą aktywność społeczną niż ludność miejska. Wskazuje na to m.in. 

frekwencja podczas wyborów parlamentarnych lub prezydenckich25. Porównanie lat 2007 i 2010 pod 

względem liczby organizacji społecznych przypadających na 10 tys. mieszkańców wsi wskazuje, że we 

wszystkich regionach wystąpił wzrost wartości tego wskaźnika. Rośnie zaangażowanie ludności wiejskiej 

w organizacjach społecznych oraz w pracach na rzecz rozwoju wsi. Wynika to z dwóch zasadniczych 

przyczyn: wzrostu świadomości samorządowej i demokratyzacji życia społecznego oraz korzyści 

publicznych i indywidualnych płynących z realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych 

Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegląd Geograficzny, 4, IGiPZ PAN, 
Warszawa, 483-506. 
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Mapa 6. Liczba organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców wsi w 2007 i 2010 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych  

2.1.2 Uwarunkowania gospodarcze 

Rozwój gospodarczy jest niezwykle ważnym elementem rozwoju regionalnego, gdyż jest on ściśle 

związany z rozwojem społeczno-demograficznym, czy infrastrukturalnym. Dlatego strukturę gospodarki 

danego regionu można postrzegać jako kluczowe uwarunkowanie rozwoju tego regionu. 

2.1.2.1 Dochody własne gmin 

 

Wskaźnik dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca jest miarą zarówno poziomu 

gospodarki danego obszaru, jak i możliwości finansowych samorządu lokalnego. Z jednej strony dochody 

własne gminy są pochodną poziomu dochodów mieszkańców i świadczą pośrednio o ich poziomie życia, a 

z drugiej strony warunkują możliwości inwestycyjne samorządu. 

W rozkładzie przestrzennym wskaźnika widoczne są dwie tendencje. Przede wszystkim wyraźnie wyższe 

wartości uzyskano w gminach stref podmiejskich największych miast. Jest to naturalna konsekwencja ich 

wyższego poziomu rozwoju gospodarczego, wielofunkcyjnego charakteru oraz powiązań ze wspólnym 

rynkiem pracy w obrębie całej aglomeracji. Jednak można również zauważyć wyraźnie korzystniejsze 

wartości uzyskane w gminach z terenu byłego zaboru pruskiego, a szczególnie ziem, które znalazły się w 

granicach Polski po II wojnie światowej. Związane jest to z utrwalonym już w czasach historycznych 

wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich tej części Polski, związanym m.in. z wyraźnie gęstszą 

siecią małych miast. W związku z mniejszym odsetkiem zatrudnionych w rolnictwie gminy z tego obszaru 

uzyskują wyższe wpływu z udziału w podatku dochodowym mieszkańców. 

Dlatego najwyższe wartości wskaźnika uzyskano w województwie dolnośląskim (1603,01 PLN) i 

zachodniopomorskim (1552,12 PLN). Najniższe wartości uzyskano natomiast w Polsce wschodniej, na 

obszarach, gdzie rolnictwo jest najbardziej rozdrobnione a odsetek zatrudnionych w rolnictwie najniższy. 
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Są to województwa: lubelskie (728,19 PLN), podkarpackie (834,88 PLN) oraz świętokrzyskie (931,08 

PLN). Dysproporcje przestrzenne w skali kraju są jednak stopniowo redukowane. Najwyższą dynamikę 

wartości wskaźnika w latach 2007-2010 odnotowano we wschodniej i centralnej Polsce: świętokrzyskie 

+36,3%, podkarpackie +34,0%, podlaskie +33,1%, kujawsko-pomorskie +32,7%, łódzkie +31,1%, czy 

warmińsko-mazurskie +30,6%. Najniższą dynamikę odnotowano w województwie mazowieckim 

(+14,6%) i w lubuskim (+16,1%). 

Mapa 7. Dochody własne gmin na obszarach wiejskich wg województw w latach 2007 i 2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych  

2.1.2.2 Atrakcyjność turystyczna 

 

Turystyka jest często wymieniana jako alternatywny kierunek rozwoju dla obszarów wiejskich, a 

zwłaszcza tych o niekorzystnym położeniu względem ośrodków miejskich generujących impulsy 

rozwojowe na obszary otaczające oraz tradycyjnym rolnictwie. W praktyce jednak turystyka wiejska może 

rozwijać się na szerszą skalę na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczo-kulturowych, stosunkowo 

dobrej dostępności, odpowiedniej bazie turystycznej i infrastrukturalno-mieszkaniowej, a także przy 

dużym udziale promocji danego regionu. W celu oceny potencjału dla rozwoju turystyki wiejskiej 

stworzono syntetyczny wskaźnik uwzględniający przede wszystkim różnorodne walory turystyczne 

decydujące o atrakcyjności miejsca z punktu widzenia tego rodzaju turystyki oraz warunki 

infrastrukturalno-mieszkaniowe na danym obszarze. Pominięto poziom rozwoju bazy noclegowej, który 

jest w literaturze przedmiotu wymieniany jako trzeci podstawowy element warunkujący rozwój turystyki 

wiejskiej26, gdyż w trakcie analizy okazało się, że w skali kraju jest on silnie skorelowany z walorami 

turystycznymi danego obszaru. Zgodnie z oczekiwaniami największą atrakcyjnością turystyczną w Polsce 

cechują się obszary górskie, nadmorskie oraz leżące w pasie pojezierzy. Dlatego najwyższy potencjał 

                                                 
26 Maria Bednarek-Szczepańska, 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach 
Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, tom 23, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa 
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posiadają województwa: małopolskie (0,836), pomorskie (0,714), zachodniopomorskie (0,701) i 

warmińsko-mazurskie (0,700). Województwa podkarpackie i podlaskie uzyskały tylko nieznacznie niższą 

wartość wskaźnika w związku ze słabszymi warunkami infrastrukturalno-mieszkaniowymi. Najniższe 

wartości uzyskano w województwie opolskim (0,223) i łódzkim (0,235). 

Mapa 8. Syntetyczny wskaźnik atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich wg województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 

2.1.2.3 Pracujący w rolnictwie 

Struktura zatrudnienia jest miarą poziomu rozwoju gospodarki. W czasach historycznych zmieniała się 

ona od przewagi zatrudnienia w rolnictwie do przewagi zatrudnienia w przemyśle, co było efektem 

industrializacji, a następnie stopniowym zwiększaniem odsetka zatrudnionych w sektorze usług, co 

nazywane jest tercjalizacją gospodarki. W zależności od poziomu rozwoju, poszczególne obszary znajdują 

się na różnych etapach tego procesu. Niemniej jednak w każdym z przypadków spadek liczby zatrudnienia 

w rolnictwie świadczy o jego wyższym poziomie rozwoju oraz mechanizacji i automatyzacji pracy. Ze 

względu na fakt, że rolnictwo odgrywa w gospodarce obszarów wiejskich ważną rolę, odsetek 

zatrudnionych w tym sektorze można traktować jako poziom rozwoju gospodarczego tych obszarów. 

W Polsce zatrudnienie w rolnictwie jest silnie związane z rozdrobnieniem struktury agrarnej, która z kolei 

wciąż silnie zależy od uwarunkowań historycznych. Najniższy odsetek zatrudnionych w rolnictwie 

odnotowano na obszarach wiejskich województw: zachodniopomorskiego (16,21%), dolnośląskiego 

(17,32%), śląskiego (19,85%), lubuskiego (20,15%) i pomorskim (20,54%). W tej grupie jedynie niski 

odsetek w województwie śląskim nie wynika bezpośrednio z jego przynależności narodowej w czasach 

historycznych, ale z silnej industrializacji tego obszaru związanej z występowaniem złóż surowców 

mineralnych. Tymczasem generalna tendencja wskazuje, że najniższy odsetek zatrudnionych w rolnictwie 

występuje w regionach, które znalazły się w granicach Polski dopiero po II wojnie światowej, w całości, 

jak zachodniopomorskie, dolnośląskie, czy lubuskie, lub częściowo, jak pomorskie. Na tych obszarach duża 

część ziemi stała się własnością państwowych gospodarstw rolnych i pomimo przekształceń 

własnościowych, duże gospodarstwa dominują na tym terenie do dzisiaj. Stosunkowo niski odsetek 

zatrudnionych w rolnictwie cechuje też tereny, które znalazły się w granicach II RP, ale przed 
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odzyskaniem niepodległości wchodziły w skład zaboru pruskiego. Na tym obszarze sieć małych miast była 

znacznie gęstsza, gospodarka obszarów wiejskich bardziej wielofunkcyjna, a gospodarstwa większe niż w 

pozostałej części kraju. Na obszarach byłego zaboru rosyjskiego odsetek zatrudnionych w rolnictwie jest 

natomiast najwyższy, co jest związane z monofunkcyjnością tych terenów. Dlatego najwyższy odsetek 

mieszkańców obszarów wiejskich zatrudnionych w rolnictwie zanotowano w województwach lubelskim 

(59,68%) i podlaskim (56,64%). W byłym zaborze austriackim rolnictwo było natomiast na tyle 

rozdrobnione, że często nie pozwalało na utrzymanie gospodarstwa domowego i powszechna jest tutaj 

dwuzawodowość mieszkańców wsi. Niemniej jednak pomimo niższego odsetka zatrudnionych w 

rolnictwie, ze względu na dużą gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich, bezwzględna liczba rolników 

jest na tych terenach największa. Wskaźnik odsetka zatrudnionych w rolnictwie w okresie 2007-2010 

cechował się negatywną zmianą wartości. W większości województw nastąpił wzrost udziału rolnictwa w 

strukturze zatrudnienia. Także struktura przestrzenna zmian wskaźnika nie jest korzystna, gdyż 

najbardziej negatywne zmiany zaobserwowano na obszarach, gdzie rolnictwo jest najbardziej 

rozdrobnione, dotknięte przeludnieniem agrarnym, czyli w byłej Galicji. Zmiany polegające na odpływie 

ludności z rolnictwa na tym terenie powinny zachodzić najszybciej, tymczasem w analizowanym okresie 

w województwie podkarpackim odsetek zatrudnionych w rolnictwie wzrósł o 11,38 p.p., a w 

województwie śląskim o 4,73 p.p. Wyraźny wzrost nastąpił również w województwie małopolskim  

(o 7,48 p.p.), ale biorąc po uwagę wzrost wyrażony w liczba względnych, ze względu na wysoki poziom w 

2007 roku dynamika była wyraźnie niższa. W grupie województw o korzystniejszej strukturze agrarnej, 

znaczny wzrost odsetka zatrudnionych w rolnictwie nastąpił w województwie lubuskim (o 4,21 p.p.). 

Uzasadnienia tego trendu można doszukiwać się w kryzysie gospodarczym i ograniczeniu zatrudnienia w 

sektorach pozarolniczych. Stwierdzenie takie potwierdza fakt, że największy wzrost odsetka 

zatrudnionych w rolnictwie odnotowano na obszarach o tradycyjnej dwuzawodowości mieszkańców wsi. 

Mapa 9. Odsetek pracujących w rolnictwie na obszarach wiejskich wg województw w latach 2007 i 2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych  



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 48 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

2.1.2.4 Podmioty gospodarcze 

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w wieku 

produkcyjnym jest miarą obrazującą pozarolniczą aktywność ekonomiczną ludności. Wartość wskaźnika 

świadczy o wielofunkcyjnym rozwoju obszaru, a w szczególności o rozwoju prywatnych małych 

przedsiębiorstw z sektora usług. 

W związku z tym, na rozkład przestrzenny wartości tego wskaźnika na obszarach wiejskich wpływa 

przede wszystkim bliskość prężnie rozwijającego się ośrodka miejskiego lub wybitna atrakcyjność 

turystyczna regionu. Obszary znajdujące się w bezpośredniej strefie oddziaływania dużego miasta cechuje 

z jednej strony wielofunkcyjny rozwój bazujący na korzyściach aglomeracji, a z drugiej strony stały 

napływ przedsiębiorczej, wykształconej ludności do suburbanizującej się strefy. Duża liczba małych 

przedsiębiorstw usługowych w regionach turystycznych związana jest natomiast z obsługą ruchu 

turystycznego. W polskich warunkach ruch turystyczny jest niestety obarczony dużą sezonowością, co 

wpływa na roczne cykle aktywności wielu podmiotów gospodarczych w regionach turystycznych. W 

związku z wyższym poziomem rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich byłego zaboru 

pruskiego, w obszarze tym również można zaobserwować nieco wyższą liczbę podmiotów gospodarczych 

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, niż w Polsce Wschodniej. Każdy z wymienionych trzech czynników 

wpływających na wyższą wartość wskaźnika ma wpływ na fakt, że zdecydowanie najkorzystniej pod 

względem aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej prezentuje się województwo zachodniopomorskie, 

gdzie na 1000 mieszkańców obszarów wiejskich w wieku produkcyjnym przypada 158,08 podmiotów 

gospodarczych. Natomiast w związku ze słabością ośrodków regionalnych i typowo rolniczym 

charakterem obszarów wiejskich, najniższe wartości odnotowano w województwach wschodnich: 

lubelskie (88,83), podkarpackie (89,03) i podlaskie (90,75). 

Największa dynamika zmian wartości wskaźnika w okresie 2007-2010 nastąpiła w województwach, które 

cechują się stosunkowo wysokimi jego wartościami: małopolskie (+11,3%), pomorskie (+11,2%) i 

dolnośląskie (+11,0%). Województwa o niskich wartościach cechuje stagnacja związana z brakiem silnych 

bodźców do rozwoju przedsiębiorczości, natomiast w województwach o najwyższych wartościach 

wskaźnika dynamika nie jest najwyższa ze względu na wysoki poziom odniesienia. Spadek liczby 

podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w wieku 

produkcyjnym zanotowano w dwóch województwach. Największy spadek wystąpił w województwie 

lubuskim (-2,4%), a nieco mniejszy w województwie łódzkim (-1,3%), gdzie już w 2007 roku wartość 

wskaźnika była relatywnie niska. 
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Mapa 10. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym wg województw w 

latach 2007 i 2010 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

2.1.2.5 Mieszkania na terenach wiejskich 

Wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 100 zawartych małżeństw jest dosyć trudny do 

interpretacji. Świadczy on niewątpliwie o rozwoju gospodarczym regionu. Jednak zaznaczyć należy, że 

konsekwencje sytuacji w tym zakresie są bardzo istotne, zarówno w sferze uwarunkowań dla przyszłej 

struktury demograficznej, jak i dla poziomu rozwoju infrastruktury technicznej. Wartość wskaźnika 

można ponadto również interpretować jako pewną miarę poziomu życia na danym obszarze. 

W przypadku tego wskaźnika, największy wpływ na jego strukturę przestrzenną ma sąsiedztwo dużych 

ośrodków miejskich. W strefach podmiejskich o intensywnie zachodzącym procesie suburbanizacji ruch 

budowlany oraz rynek nieruchomości jest zdecydowanie największy. Wspólny rynek pracy w obrębie 

aglomeracji oraz korzyści płynące z zamieszkiwania poza miastem sprawiają, że zainteresowanie 

zamieszkaniem na takim obszarze jest duże, co powoduje wzrost popytu, a w konsekwencji wzrost cen 

nieruchomości i rentowności potencjalnych inwestycji. 

Najwyższe wartości wskaźnika notowane są w województwach o dynamicznie rozwijających się 

ośrodkach regionalnych. W województwie dolnośląskim wartość ta wyniosła 75,15, w województwie 

pomorskim 74,00, a w województwie mazowieckim 73,01. Zdecydowanie wartości występują natomiast 

w województwach o słabych ośrodkach regionalnych: świętokrzyskie (21,88), opolskie (28,56), lubelskie 

(32,73) i podkarpackie (33,56). Należy jednak zaznaczyć, że skala dysproporcji wewnątrzregionalnych 

jest w przypadku tego wskaźnika zdecydowanie większa niż różnice międzyregionalne. 

Na obszarach wiejskich w skali kraju, w okresie 2007-2010 nastąpiła poprawa sytuacji mieszkaniowej. 

Wzrost liczby nowych mieszkań w przeliczeniu na 100 zawartych małżeństw wyniósł 17,2%. Sytuacja jest 

jednak znacznie zróżnicowana. Największa poprawa nastąpiła w województwach o najkorzystniejszej 

sytuacji: dolnośląskim (+65,0%), a nieco mniejsza w województwie pomorskim (+42,7%). Z drugiej strony 

na obszarach wiejskich trzech województw południowo-wschodniej Polski, cechujących się niekorzystną 

sytuacją, wystąpił spadek liczby nowych mieszkań w stosunku do liczby zawartych małżeństw. W 
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województwie śląskim zmiana wartości wskaźnika wyniosła -15,3%, w województwie świętokrzyskim -

13,9%, a w województwie podkarpackim -12,8%. 

 

Mapa 11. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 100zawartych małżeństw wg województw w 

latach 2007 i 2010 

 
Źródło: Opracowanie własne 

2.1.3 Czynniki infrastrukturalno-środowiskowe 

Infrastruktura stanowi jeden z głównych endogenicznych czynników rozwojowych. Ponieważ aktywizacja 

potencjału wewnętrznego regionu stanowi podstawowy czynnik jego rozwoju27 i tym samym wzrost 

aktywności gospodarczej dokonuje się w oparciu o wewnętrzne przewagi konkurencyjne regionu lub 

danego obszaru28, to poprawę wyposażenia infrastrukturalnego należy jednoznacznie uznać za 

stymulantę w szeroko rozumianym rozwoju regionalnym. Infrastruktura techniczna jest jednym z 

podstawowych elementów zagospodarowania przestrzennego i decyduje o możliwościach rozwoju 

inicjatyw gospodarczych i przyciąganiu kapitału z zewnątrz, możliwościach modernizacji i wzrostu 

produkcji rolniczej oraz kształtowaniu wielofunkcyjności wsi i warunków życia mieszkańców29. 

Infrastruktura techniczna odgrywa również szczególną rolę w kształtowaniu osadnictwa, jest jednym z 

elementów potencjału atrakcyjności regionalnej oraz pełni istotną funkcję w zachowaniu odpowiedniej 

jakości środowiska przyrodniczego. Niedostateczny stopień wyposażenia w infrastrukturę może stanowić 

zagrożenie degradacji środowiska przyrodniczego, barierę dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

obniżać warunki bytowe mieszkańców. Obszary o lepszym wyposażeniu infrastrukturalnym 

charakteryzują się wyższym poziomem przedsiębiorczości. Kompleksowe wyposażenie infrastrukturalne 

jest wstępnym warunkiem lokalizacji działalności gospodarczej. Obszary bez odpowiedniego zaplecza są 

mało atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Po nasyceniu danego obszaru w elementy 

infrastrukturalne decydujące stają się inne czynniki lokalizacyjne, np. wielkość i zasoby rynku pracy, 

                                                 
27 Romer P., 1990, Endogenous Technological Change, Quarterly Journal of Economics, 98, 71–102. 
28 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, 2002, 
PARP, Warszawa. 
29 Kołodziejczyk D., 2004, Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, [w:] J. Bański (red.), Polska 
przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 39–58. 
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odległość od rynków zbytu, odległość od źródeł surowców, etc30. Aktualnie można stwierdzić, iż słabe 

wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich Polski staje się coraz mniejszą przeszkodą w 

prawidłowym ich rozwoju. Znaczna część obszarów jest bliska osiągnięcia stanu wystarczającego 

nasycenia elementami infrastrukturalnymi, a pozostałe tereny stan taki powinny osiągnąć w ciągu kilku 

najbliższych lat. Należy więc oczekiwać, iż uwarunkowania infrastrukturalne będą stanowiły solidną, 

endogenną podstawę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 

2.1.3.1 Infrastruktura wodociągowa 

Na przełomie wieków odnotowywane były dynamiczne zmiany in plus w zakresie wyposażenia obszarów 

wiejskich (rozumianych, jako gminy wiejskie i miejsko-wiejskie) Polski w sieć wodociągową. Tak duży 

postęp cywilizacyjny i nadrabianie historycznych zapóźnień w jakości i długości sieci infrastrukturalnych 

możliwe były dzięki skoncentrowaniu na tym zagadnieniu działań samorządu terytorialnego. Inwestycje 

te były zapisane jako priorytetowe w lokalnych dokumentach strategicznych oraz stanowiły czołowe 

pozycje w budżetach większości gmin w Polsce. Jednakże w ostatnich latach odnotowywane jest znaczne 

spowolnienie w zakresie nowych inwestycji w sieć wodociągową. 

Mapa 12. Odsetek ludności wiejskiej korzystający z sieci wodociągowej 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W związku z czym istniejące zróżnicowania regionalne w zakresie gęstości sieci wodociągowych oraz 

odsetek z nich korzystających pozostają na bardzo podobnym poziomie. Z analizy danych o poziomie 

rozwoju sieci wodociągowych można wyciągnąć dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, w 2007 r. na 

obszarach wiejskich Polski 78,1% mieszkańców miało dostęp do sieci wodociągowej, a w 2010 r. wartość 

ta wzrosła do 79,5%. We wszystkich regionach zmiany wartości wskaźnika w tych latach pozostawały na 

podobnie niskim poziomie. Aktualnie więc mamy do czynienia z sytuacją zbliżania się do poziomu 

nasycenia przestrzeni wiejskiej sieciami wodociągowymi. O ile przez ostatnie kilkanaście lat brak sieci 

wodociągowej był często wskazywany jako główna bariera w rozwoju obszarów wiejskich, to aktualnie 

                                                 
30 Komornicki T, Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Czapiewski K., Korcelli P., Swiątek D., Degórska B., Siłka P., Wiśniewski R., Stępniak 
M., Mazur M., 2012, Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, Trendy 
Rozwojowe Mazowsza, 4, MBPR, Warszawa. 
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jest to zasób endogenny występujący praktycznie wszędzie. Po drugie, istniejące zróżnicowania 

regionalne w poziomie nasycenia siecią wodociągową wynikają co prawda z czynników historyczno-

przyrodniczych, które sprawiają, że zachodnia część Polski była i jest znacznie lepiej wyposażona w sieć 

wodociągową niż wschodnia Polska, jednakże ostatnie kilkanaście lat przyczyniło się do znacznej 

konwergencji w tym zakresie. Aktualnie w województwach wschodniej części kraju odsetek 

korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy o niespełna 15 pp. od wartości notowanych w 

zachodniej Polsce. Ważny jest także fakt, że sieci wodociągowe (oraz kanalizacyjne) wybudowane w 

ostatnich latach we wschodniej Polsce cechują się zastosowaniem nowocześniejszej technologii i 

materiałów. 

2.1.3.2 Oczyszczalnie ścieków 

 

W latach 90. jednym z najważniejszych problemów obszarów wiejskich była dysproporcja między 

zaopatrzeniem w wodę z wodociągów sieciowych a kontrolowanym usuwaniem ścieków. Dystans dzielący 

rozwój urządzeń dostarczających wodę i odbierających ścieki świadczył o nieharmonijnym rozwoju sieci 

wodno-kanalizacyjnej oraz niewłaściwym rozumieniu procesu użycia wody w gospodarce i jej obiegu w 

środowisku. Tylko równomierny rozwój obydwu rodzajów sieci oraz trzeciego ważnego elementu, jakim 

są oczyszczalnie ścieków, może rzeczywiście przyczyniać się do poprawy warunków bytowych ludności 

oraz stanu środowiska przyrodniczego. Brak rozwiniętej sieci kanalizacyjnej grozi zanieczyszczaniem 

gleby i wód, wynikającym z odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu31. Dlatego elementy z 

zakresu infrastruktury sanitarnej należy uznać nie tylko za ważne indykatory warunków bytowych 

mieszkańców, ale również istotne uwarunkowania stanu środowiska. 

Mapa 13. Odsetek ludności wiejskiej korzystający z oczyszczalni ścieków 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W zakresie liczby oraz odsetka osób korzystających z oczyszczalni ścieków odnotować można duże 

dysproporcje regionalne i wyraźną zmienność w badanym okresie 2007-2010. W 2010 r. 42,3% 

mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce korzystało z oczyszczalni ścieków. Wartości te były istotnie 

zróżnicowane regionalnie – od 25% w woj. lubelskim do 66% w woj. zachodniopomorskim. Różnice te w 

dużej mierze wynikają z uwarunkowań historycznych, osadniczych oraz przyrodniczych. Z 

                                                 
31 Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 
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przeprowadzonych szczegółowych analiz gęstości sieci kanalizacyjnej w zależności od uwarunkowań 

osadniczych wynika, że wraz ze wzrostem gęstości zaludnienia i przeciętnej wielkości miejscowości w 

gminie wzrasta odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. W niektórych 

województwach odnotowano bardzo duży przyrost długości sieci kanalizacyjnej, a tym samym wzrost 

liczby gospodarstw domowych podłączonych do oczyszczalni ścieków, choć trudno podać wyraźną 

przyczynę dysproporcji w dynamice tych zmian. Resumując, w końcu 2010 r. w zbiorcze sieci 

wodociągowo-kanalizacyjne częściowo lub całkowicie było wyposażonych ok. 20% wsi sołeckich, ok. 71% 

wsi było częściowo lub całkowicie zwodociągowanych, lecz nie posiadało systemów kanalizacyjnych, zaś 

ok. 9% wsi nie posiadało żadnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. W 2009 r. tylko nieco ponad 27% 

ludności mieszkającej na wsi korzystało ze zbiorczych oczyszczalni ścieków. 

2.1.3.3 Wychowanie przedszkolne 

Na początku lat 90. podmiotem prowadzącym przedszkola stał się samorząd gminny. Spowodowało to 

istotne zmiany w zróżnicowaniu przestrzennym wyposażenia obszarów wiejskich w ten pierwszy 

szczebel systemu oświatowego. Ze względu na wysokie koszty funkcjonowania przedszkoli, powiązane z 

rozproszonym systemem osadniczym i niską liczbą dzieci przypadających na jeden oddział, wiele gmin 

zdecydowało się na likwidację placówek przedszkolnych na swoim terenie32 (Domalewski 2002). 

Jednakże w ostatnich latach mamy do czynienia z zupełnie odmiennymi procesami. Otóż ze względu na 

nieobowiązkowość wychowania przedszkolnego oraz istniejące duże możliwości zakładania prywatnych 

przedszkoli, ten poziom kształcenia podlega w dużym stopniu zasadom gospodarki wolnorynkowej, w 

której podaż jest kształtowana przez popyt. W związku z tym w ostatnim okresie odnotowywane są 

istotne przemiany w strukturze własnościowej przedszkoli. Generalnie liczba placówek samorządowych 

pozostaje właściwie na podobnym poziomie, podczas gdy liczba placówek prywatnych wzrasta w bardzo 

wysokim tempie. 

 

Mapa 14. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                 
32 Domalewski J., 2002, Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej, [w] A. Rosner (red.), Wiejskie obszary 
kumulacji barier rozwojowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, 107–132. 
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Przyczynia się to do bardzo dynamicznego wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

O ile w 2007 r. na obszarach wiejskich jedynie 32,2% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczało do przedszkoli, to 

w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł już 52,3%. Jest to bardzo duża zmiana jakościowa, gdyż jak pokazują 

badania, szanse edukacyjne dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym są większe niż ich 

rówieśników, podejmujących własną edukację dopiero z chwilą rozpoczęcia szkoły podstawowej 

(Domalewski 2002). Największy przyrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym nastąpił w 

województwach wschodniej Polski (przykładowo w lubelskim wzrost z 20% w 2007 r. do 42% w 2010, w 

świętokrzyskim z 26% do 53%). Jednakże w dalszym ciągu najwyższe wartości analizowany wskaźnik 

osiągnął w zachodniej części kraju – jest to rezultatem istniejącej tam struktury funkcjonalnej, społecznej 

oraz osadniczej.  

2.1.3.4 Komputeryzacja szkół 

 

Współcześnie jednym z najważniejszych elementów wyposażenia szkół są komputery z dostępem do 

Internetu. Tego typu pomoce dydaktyczne są bardzo istotne szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie z 

jednej strony występuje słaba dostępność przestrzenna do ośrodków z rozwiniętym zapleczem 

kulturalno-oświatowym (teatry, biblioteki), a z drugiej strony są one niedoinwestowane w zakresie 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne, w związku z czym proces nauczania jest zdominowany przez 

przekaz werbalny. Aktualnie obserwuje się intensywny proces doposażenia szkół w komputery. O ile 

jeszcze na początku lat 2000. komputery (przeznaczone do użytku uczniów) z dostępem do Internetu 

posiadała niewiele ponad połowa szkół, o tyle obecnie praktycznie wszystkie placówki są wyposażone w 

tego typu pomoce dydaktyczne. Szczególnie intensywny wzrost odnotowano w szkołach podstawowych, 

gdyż gimnazja zostały wyposażone w sieci internetowe już w momencie ich uruchamiania. W 2007 r. na 

100 uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich przypadało 8 komputerów z 

dostępem do Internetu, a w 2010 było to przeciętnie ponad 11 urządzeń. Wskaźnik ten wykazuje 

niewielkie zróżnicowanie międzyregionalne. Generalnie można stwierdzić, iż aktywność dyrektorów szkół 

i władz samorządowych w zakresie doposażania szkół w te pomoce dydaktyczne była bardzo podobna na 

obszarze całego kraju, a cały proces należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.  

Mapa 15. Liczba komputerów z dostępem do Internetu na 100 uczniów szkoły podstawowej 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.1.3.5 Zmiana liczby uczniów 

 

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne wchodzi w zakres zadań własnych samorządu gminnego. W 

związku z tym na terenie każdej gminy znajdują się placówki tego typu. Stąd też dostępność do szkół 

podstawowych i gimnazjów jest powszechna. Problem może stanowić jedynie dostępność przestrzenna i 

konieczność korzystania z autobusów szkolnych, ale możliwość edukacji podstawowej i gimnazjalnej w 

każdej gminie regionu jest zapewniona w pełni. Istotnym wyzwaniem, przed jakim stoją aktualnie szkoły 

podstawowe i gimnazja, są niekorzystne tendencje demograficzne, które powodują zmniejszanie liczby 

dzieci w wieku szkolnym. Przeciętnie na obszarach wiejskich Polski liczba uczniów szkół podstawowych 

w 2010 r. stanowiła zaledwie 91% tej odnotowanej w 2007 r. Należy podkreślić, iż jest to bardzo duży 

spadek, który nastąpił w bardzo krótkim okresie. W skali regionalnej proces ten dotknął podobnie 

wszystkie województwa (od 86% w woj. podlaskim do 94% w woj. pomorskim). Zachodzące procesy 

demograficzne skutkują podejmowaniem decyzji o zamykaniu szkół podstawowych – jednakże we 

wszystkich regionach spadek liczby uczniów był wyższy niż spadek liczby szkół. W efekcie tego 

zmniejszyła się średnia liczba uczniów w szkole. Przy porównywalnych nakładach finansowych na 

funkcjonowanie takich placówek (opłaty eksploatacyjne, wynagrodzenie personelu), subwencja 

oświatowa pozostaje z roku na rok na niższym poziomie (gdyż jest określana na podstawie liczby 

uczniów), co skutkuje wyższymi wydatkami gmin ze środków własnych na funkcjonowanie szkół. 

Aktualnie środki z subwencji oświatowej pokrywają w niektórych gminach 50-70% wszystkich kosztów, 

co oznacza, iż samorządy muszą wydatkować 30-50% z własnego budżetu, rezygnując tym samym z 

innych działań inwestycyjnych. 

Mapa 16. Zmiana liczby uczniów szkół podstawowych w latach 2007-2010 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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2.1.4 Struktura przestrzenna rolnictwa 

2.1.4.1 Struktura rolniczego użytkowania ziemi 

Geodezyjna powierzchnia użytków rolnych33 (UR) w 2010 r. wynosiła 18,9 mln ha i od 2007 r. zmniejszyła 

się o blisko 140 tys. ha. W 2010 r. w ramach użytków rolnych dominującą pozycję zajmowały grunty orne 

o powierzchni 12,1 mln ha (75,1% użytków rolnych). Największymi udziałami gruntów ornych w ogólnej 

powierzchni UR charakteryzowały się: woj. opolskie – 89,1%, kujawsko pomorskie – 88,3% i 

wielkopolskie – 84,4%, najniższymi zaś małopolskie – 62,5% i podlaskie – 63,4%. Trwałe użytki zielone 

(19,7%) koncentrowały się głównie w woj. podlaskim (34,2%) i małopolskim (31,7%). Po przystąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej nastąpiły bardzo istotne zmiany w strukturze gruntów ornych. Powierzchnia 

gruntów okresowo nieuprawianych – ugorów i odłogów zmniejszyła się z 1288,9 tys. ha w 2002 r. do 351 

tys. ha (2,9%) w 2009 r. Powierzchnia zasiewów w 2010 r. wynosiła 10427,7 tys. ha i była mniejsza o 

336,6 tys. ha (o 3,1%) w porównaniu do danych z 2002 r. Uprawami na gruntach ornych i uprawami 

ogrodniczymi zajmowało się w 2010 r. 63,6% ogólnej liczby gospodarstw rolnych (o 4,8% mniej niż 2002 

r.). W powierzchni zasiewów dominowały w tym roku zboża (73,3%), dalsze miejsca, ale już ze znacznie 

mniejszymi udziałami, zajmowały uprawy przemysłowe (11,2%), rośliny pastewne (8,3%) warzywa 

(1,8%).  

Według danych ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2010) powierzchnia zasiewów w 

gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych wynosiła niespełna 10,2 mln ha i 

była mniejsza o około 500 tys. ha niż w 2002 r. W porównaniu do danych PSR 2002 zmniejszył się udział 

zbóż o 5,7% i ziemniaków o 3,8%. Wzrósł w tym czasie znacznie udział rzepaku o 4,8%. W ogólnej 

powierzchni upraw zbożowych w 2010 r. dominowała pszenica (28%). Zmniejszeniu uległa też 

powierzchnia uprawy ziemniaków – z 415 tys. ha w 2002 r. do 388 tys. ha w 2010 r. Podstawową 

przyczyną tego spadku jest radykalny spadek ich roli jako podstawowego komponentu pasz dla trzody 

chlewnej, a w mniejszym stopniu także ograniczenie ich eksportu za wschodnią granicę kraju. W grupie 

roślin przemysłowych (11,2% ogólnej powierzchni zasiewów) około 2/3 powierzchni zajmował rzepak, 

którego uprawa koncentrowała się w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i 

zachodniopomorskim.  

Pozytywnym zjawiskiem zmian w strukturze zasiewów w okresie międzyspisowym był wzrost 

powierzchni uprawy roślin pastewnych zajmujących 854 tys. ha w 2010 r. Negatywną cechą zmian w tym 

zakresie była stopniowa ekstensyfikacja rolnictwa polegająca na ograniczeniu uprawy roślin 

intensyfikujących (ziemniaki, buraki cukrowe) i wzroście udziału roślin zbożowych. 

 

                                                 
33 Dane dotyczące geodezyjnej powierzchni użytków rolnych pochodzą z rejestrów ewidencji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
i obejmują grunty gospodarstw rolnych wraz z ich zabudowaniami, stawami, rowami położonymi w obrębie gospodarstwa. 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 57 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

Mapa 17. Udział użytków rolnych w Polsce (powierzchnia geodezyjna) w powierzchni ogółem w 2010 r. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2.1.4.2 Struktura agrarna 

 

W 2010 r. w strukturze władania gruntów rolnych miała miejsce zdecydowana dominacja gospodarstw 

indywidualnych. Gospodarstwa te użytkowały 88,1% krajowej powierzchni użytków rolnych Liczba 

gospodarstw zajmujących się uprawą ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych wynosiła w tym roku 1448,7 

tys. i była mniejsza o 558,2 tys. niż w 2002 r. Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego 

wzrosła od 9,9 ha w 2007 r. do 10,4 ha w roku 2010. Wskaźnik ten był bardzo zróżnicowany 

przestrzennie.  

Przemiany struktury obszarowej gospodarstw w latach 2002-2010 należy ocenić pozytywnie. W grupie 

gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha zmniejszyła się liczba gospodarstw drobnych (1-5 ha) z 1147 

tys. w 2002 r. do 887 tys. w 2010 r. Wzrosła natomiast liczba gospodarstw dużych – powyżej30 ha. 

Według danych PSR 2010 gospodarstwa rolne sektora publicznego użytkowały zaledwie 566,9 tys. ha 

(3,7%) powierzchni użytków rolnych. Największy udział tego sektora w ogólnej powierzchni użytków 

rolnych występował na terenie woj. zachodniopomorskiego – 10,2% i warmińsko- mazurskiego – 8,3%. 
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Mapa 18. Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwach w 2010 r. 

 
 
Źródło: Opracowanie własne 

Mapa 19. Procentowy udział użytków rolnych w gospodarstwach powyżej 10 ha w ogólnej powierzchni 

użytków rolnych w 2010 r. 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.1.4.3 Produktywność ziemi 

Zróżnicowanie przestrzenne produktywności ziemi w Polsce w latach 2007 i 2010 nie uległo istotnym 

zmianom. W 2009 r. ogólna wartość produkcji globalnej rolnictwa wynosiła 79,7 mld zł i wg cen stałych w 

porównaniu z 1990 r. zmniejszyła się o 0,5 punktu procentowego. W porównaniu z 2000 r. była wyższa o 

13,4%34. Potwierdza to duży spadek produkcji rolnej w pierwszej połowie lat 90. powodowany 

transformacją ustrojową gospodarki w Polsce w tym okresie.  

Mapa 20. Produktywność ziemi. Wartość produkcji globalnej rolnictwa w zł na 1 ha użytków rolnych w 

2007 i 2010 r. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Wielkopolski i Kujaw wysoki poziom produktywności ziemi wiązał się z wysokim poziomej 

kultury rolnej i dużym udziałem kierowników gospodarstw z wykształceniem ponadpodstawowym oraz 

wysoką specjalizacją produkcji rolniczej w chowie trzody chlewnej. Wysoki poziom produktywności ziemi 

województwo łódzkie zawdzięcza głównie gospodarstwom położonym na dobrych glebach w rejonie 

Kutna, Łęczycy i Łowicza, a także w trefie podmiejskiej Łodzi oraz gospodarstwom ze znacznym udziałem 

sadów w okolicach Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej. Natomiast w przypadku woj. mazowieckiego 

wysoki poziom tej cechy związany był z występowaniem na jego terenie obszarów wyspecjalizowanych w 

produkcji sadowniczej w okolicach Grójca, Warki, Tarczyna i Góry Kalwarii, gospodarstw warzywniczych 

strefy podmiejskiej zlokalizowanych na zachód od Warszawy, a także gospodarstw specjalizujących się w 

chowie bydła mlecznego w północnej części województwa. Stosunkowo wysokie wskaźniki 

produktywności ziemi miały miejsce w małych gospodarstwach woj. małopolskiego i śląskiego, osiągane 

w większym stopniu dzięki wysokim nakładom ludzkiej siły roboczej. Niski poziom tego wskaźnika 

notowano natomiast na terenie Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Spowodowane było to zapewne 

nienajlepszym zagospodarowaniem części gruntów rolnych po likwidacji gospodarstw państwowych. 

Polskie rolnictwo, pod względem efektywności produkcji rolniczej, mierzonej jej wartością przypadającą 

na jednostkę powierzchni rolniczej, pozostaje w tyle za rolnictwem krajów Europy Zachodniej. Według 

ekonomisty rolnego A. Wosia (2001) produktywność ziemi w Polsce, określana przy wykorzystaniu 

wartości dodanej w rolnictwa, wynosiła 588 euro/1 ha UR, a przeciętna dla UE w tym czasie była blisko 

dwa razy wyższa i wynosiła 1107 euro/1 ha UR. Trzeba jednak podkreślić, że wsparcie rolnictwa przez 

państwa byłej UE – „15” w formie dotacji bezpośrednich i nakładów finansowych na podtrzymywanie cen 

produktów rolnych w 2000 r. to 765 euro/1 ha UR, a w Polsce zaledwie 172 euro/1 ha UR. Do chwili 

                                                 
34 Dane wg Rocznika Statystycznego Rolnictwa GUS, tab. 80, s. 137. 
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obecnej różnice pomiędzy wysokością wsparcia rolnictwa w Europie Zachodniej i w Polsce nie zostały 

jeszcze w pełni wyrównane. 

2.1.4.4 Produktywność pracy 

Obok produktywności ziemi jedną z ważnych cech syntetycznych rolnictwa jest wielkość lub wartość 

produkcji rolnej przypadająca na 1 osobę zatrudnioną w rolnictwie. Według autorów raportu o stanie wsi 

Polska Wieś 2002 w 1999 r. wartość produkcji globalnej przypadająca na 1 pełnozatrudnionego w 

rolnictwie była ponad sześć razy niższa niż w działach pozarolniczych. Przestrzenne zróżnicowanie 

produktywności pracy w latach 2007 i 2010 ilustrują poniższe ryciny. 

Mapa 21. Produktywność pracy 

 
Źródło: Opracowanie własne 

2.1.4.5 Towarowość rolnictwa 

 

W badaniach przestrzennych przez towarowość rolnictwa rozumiane są jego cechy określane w oparciu o 

wielkość lub wartość produkcji towarowej na jednostkę powierzchni użytków rolnych oraz udział 

produkcji towarowej w produkcji globalnej rolnictwa. Do cech tych należą stopień oraz poziom 

towarowości. Towarowość rolnictwa określana jest wartością produkcji rolniczej zbywanej poza 

gospodarstwo. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004 r.) nastąpił dynamiczny wzrost eksportu 

produktów rolnych z Polski do krajów Europy Zachodniej i napływ unijnych środków pomocowych 

(dopłaty bezpośrednie, wsparcie z tytułu gospodarowania w trudnych warunkach), które spowodowały 

ponowny wzrost produkcji towarowej rolnictwa, której udział w produkcji globalnej wzrósł do 70,5% w 

2010 r. i w większości województw był wyższy niż w 2007 r. Bardzo wysokim stopniem towarowości 

rolnictwa charakteryzowały się województwa północne (74-76%) o dużych przeciętnych rozmiarach 

gospodarstw, z których część powstała po likwidacji wielkoprzestrzennych gospodarstw państwowych na 

początku lat 90. Najniższy poziom tego wskaźnika charakteryzował woj. podkarpackie (56,8%) i 

małopolskie (60,4%), cechujące się dużym rozdrobnieniem gospodarstw i które w znacznym stopniu 

produkują na potrzeby własne. 
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Mapa 22. Stopień towarowości rolnictwa w Polsce w latach 2007 i 2010 

 
Źródło: Opracowanie własne 

2.1.5 Potencjał obszarów wiejskich cennych przyrodniczo 

Niewątpliwym atutem środowiskowych obszarów wiejskich jest ciągle duża liczba małych, 

ekstensywnych gospodarstw kształtujących mozaikowatość krajobrazu oraz zmniejszanie się liczby 

odłogów i ugorów oraz poprawiający się stan głębszych poziomów wód podziemnych i powierzchniowych 

w kontekście zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. Na terenach wiejskich – głównie łąkach i 

pastwiskach - znajduje się  połowa zespołu roślin w kraju. Istotnym elementem potencjału obszarów 

wiejskich są zachowane tradycyjne odmiany roślin użytkowych i rasy zwierząt gospodarskich. Pośród 

pozytywnych trendów można wskazać systematyczny spadek emisji metanu i podtlenku azotu z produkcji 

zwierzęcej. W odniesieniu do metanu w dużym stopniu jest to wynik zmniejszania się pogłowia zwierząt, 

zmian w strukturze stada i postępu w dziedzinie produkcji pasz. Natomiast w odniesieniu do podtlenku 

azotu w dużym stopniu jest to wynik poprawy warunków bytowania zwierząt. Specyfiką terenów 

wiejskich w kraju jest również małe zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi. W ostatnich latach 

obserwowany jest zanik gospodarczego znaczenia użytków zielonych i upośledzenie ich funkcji 

ochronnych oraz trend do ornego wykorzystywania terenów użytków zielonych. 

Tabela 2. Wskaźniki środowiskowe terenów wiejskich 

 
Źródło: dane Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach 

 

Zachowanie walorów krajobrazu wiejskiego oraz poprawa stanu środowiska wymagają przede wszystkim 

konsekwentnego wdrażania zrównoważonego rolnictwa, uwzględniającego zasady dobrych praktyk 

rolniczych oraz rozwoju infrastruktury technicznej. Ważnym elementem jest tu także Sieć Natura 2000 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 62 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

oraz wyznaczenie na obszarach wiejskich obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, użytkowanych 

rolniczo (HNV). 

 

Mapa 23. Obszary Natura 2000 w Polsce 

 
  obszary OSO obszary specjalnej ochrony ptaków 

  obszary SOO specjalne obszary ochrony siedlisk 

 
Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl 

Głównym jednak elementem stanowiącym o potencja przyrodniczym terenów wiejskich jest 

rozbudowany system ochrony przyrody. Łączna powierzchnia obszarowych form ochrony przyrody 

stanowi 52,5% powierzchni kraju i obejmuje 10.101 obiektów ochrony obszarowej, w tym 35.420 

pomników przyrody. Powierzchnia kraju zalesiona i zadrzewiona to 30,5% obszaru kraju.  Wyższy poziom 

lesistości niż średnia krajowa notowany jest szczególnie w woj. lubuskim (50%). Użytki ekologiczne 

obejmują 34,3 tys. ha (0,11% obszaru kraju). Trwałe użytki zielone obejmują 12,6% powierzchni kraju. 

Zasięg obszarów Natura 2000 wynosi ponad 6,5 miliona ha, czyli około 25% powierzchni kraju, z czego 

ponad 30% stanowiły użytki rolne. W Polsce utworzono 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków OSO – 

15,6% powierzchni kraju oraz 823 obszary specjalnej ochrony siedlisk SOO – 11,0% powierzchni kraju.  

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, ochrona na obszarach Natura 2000 opiera się przede 

wszystkim na ograniczaniu działań mogących w znaczny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 

oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także negatywnie wpłynąć na gatunki, dla których ochrony 

został wyznaczony obszar Natura 2000. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na polskich 

obszarach wiejskich, realizacja inwestycji i nowe miejsca pracy tak potrzebne na tych terenach 

borykających się z problemami przeludnienia i braku pracy to pożądany kierunek rozwoju wielu gmin na 

terenie kraju. Analizując problem, czy obszary Natura 2000 będą stanowić impuls, czy hamulec dla gmin 

nimi objętych, warto wskazać, że wyznaczenie obszaru cennego przyrodniczo może przyczynić się do 

wzrostu jego konkurencyjności. 

Wyznaczenie w gminie obszaru Natura 2000 nie ogranicza jej rozwoju. Przeciwnie: istotne jest wskazanie, 

że opóźnienia Polski w wyznaczaniu sieci Natura 2000 mogą doprowadzić do wstrzymania środków 

unijnych na realizację takich inwestycji, jak: drogi, kolej czy kanalizacja, co w konsekwencji może 
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wstrzymać rozwój potrzebnej infrastruktury. Prowadzenie działalności zarówno rolniczej, jak i 

gospodarczej na terenach Natura 2000 łączy się z trudnościami. Powszechnie wyrażana jest obawa, że 

wytyczenie obszarów Natura 2000 i związane z tym utrudnienia inwestycyjne wpłyną negatywnie na te 

tereny, osłabiając zainteresowanie przedsiębiorców do podejmowania tam działalności gospodarczej i 

inwestycyjnej. Istotne problemy samorządów związane z uszanowaniem na ich terytorium obszarów 

Natura 2000 to przede wszystkich wydłużenie procesu inwestycyjnego w związku z koniecznością 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dopuszczenie organizacji ekologicznych na 

prawach strony do postępowania o uzyskanie decyzji środowiskowych. Przedstawiciele władz 

samorządowych wskazują dodatkowo na utrudnienia w przypadku ubiegania się o wsparcie ze środków 

wspólnotowych na rozwój danej gminy z uwagi na konieczną dodatkową dokumentację danego terenu.  

W zakresie prowadzenia działalności rolniczej szczególnie uwidacznia się konflikt interesu między 

ochroną środowiska naturalnego a koniecznością przekształceń struktury rolnictwa. Naturalnym 

kierunkiem zwiększenia dochodowości gospodarstwa wydaje się ekstensyfikacja produkcji i rezygnacja z 

prowadzenia wielokierunkowej działalności rolniczej. W literaturze przedmiotu prezentowane jest jednak 

stanowisko, że takie działania mogą negatywnie wpłynąć na bioróżnorodność i zmiany w środowisku 

wiejskim35. Gospodarstwa na terenach ograniczeń środowiskowych niewątpliwie mają gorsze warunki 

środowiskowe dla produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej. Gospodarstwa na terenach Natura 2000 mają 

też mniejsze możliwości podejmowania pracy najemnej. Transfery w ramach WPR, zwłaszcza płatności z 

tytułu ONW i płatności rolno-środowiskowe, sprzyjają wyrównywaniu warunków ekonomicznych. 

Podczas badania podnoszony był brak wystarczających rekompensat dla rolników gospodarujących w 

trudnych warunkach naturalnych. Obserwowana jest również bardzo silna presja w niektórych regionach 

na eliminację terenów podmokłych oraz muraw, stanowiących najważniejszy element walorów 

przyrodniczych obszarów wiejskich (woj. kujawsko-pomorskie)36. 

Ogólne warunki ekonomiczne przyczyniają się do szybszych zmian struktury agrarnej przez likwidowanie 

jednych gospodarstw rolnych, a powiększanie innych37. Badania realizowane wśród przedsiębiorców 

wykazały znaczną przewagę negatywnych opinii o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenach 

cennych przyrodniczo38. Potencjalne korzyści wskazywali głównie właściciele firm tworzących szerokie 

otoczenie turystyki (hotelarstwo, gastronomia, usługi) i pośrednio korzystających ze środowiska 

naturalnego. Natomiast ograniczenie w rozwoju przedsiębiorczości upatrywali w obszarach Natura 2000 

przedstawiciele branż uzależnionych od dostępu do przestrzeni oraz surowców naturalnych (branże 

budowlana, leśna i transportowa). Realizacja idei zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich 

natrafia na szczególne trudności w przypadku gmin, na których terenie wyznaczono obszary cenne 

przyrodniczo. Prowadzenie działalności rolniczej na tych terenach musi być pogodzone z ekonomiczną 

potrzebą wzrostu konkurencyjności rolnictwa. Powodować to może jednak zagrożenie dla środowiska 

naturalnego i krajobrazu rolniczego oraz zachowanych zasobów dziedzictwa kulturowego (na przykład 

rosnące zużycie nawozów i środków ochrony roślin). Negatywnym aspektem jest utrzymujące się wciąż w 

opinii społecznej postrzegania mokradeł jako nieużytków, które powinny zostać uproduktywnione oraz 

powszechnego braku zrozumienia dalekosiężnych skutków oddziaływań gospodarczych na przykład w 

skali zlewni, które dla funkcjonowania mokradeł mają o wiele większe znaczenie, niż dla innych 

ekosystemów. Ogólne warunki ekonomiczne przyczyniają się do szybszych zmian struktury agrarnej 

przez likwidowanie jednych gospodarstw rolnych, a powiększanie innych39. Badania realizowane wśród 

przedsiębiorców wykazały znaczną przewagę negatywnych opinii o prowadzeniu działalności 

gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo40. Potencjalne korzyści wskazywali głównie właściciele 

firm tworzących szerokie otoczenie turystyki (hotelarstwo, gastronomia, usługi) i pośrednio 

                                                 
35 A. Bałtromiuk, Ocena wpływu instrumentów finansowych Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko i zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich w okresie programowania 2004-2013, [w:] Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój 
rolnictwa i regionów wiejskich, red. J. Rowiński, Warszawa, IERGŻ PIB, 2010, s. 103-131. 
36 Por. Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce. Wraz z planem działań na lata 2006 -2013, Ministerstwo Środowiska, 
2006 
37  S. Zegar, Warunki środowiskowe a ekonomika gospodarstw rolnych, „Wieś i Rolnictwo” 2010, nr 1 (146). 
38  Badanie o charakterze jakościowym wśród 284 przedsiębiorców (właścicieli i współwłaścicieli pozarolniczych podmiotów 
gospodarczych) w 19 gminach regionu Zielonych Płuc Polski (ZPP) w maju i czerwcu 2009 r. IRWIR PAN. 
39  S. Zegar, Warunki środowiskowe a ekonomika gospodarstw rolnych, „Wieś i Rolnictwo” 2010, nr 1 (146). 
40  Badanie o charakterze jakościowym wśród 284 przedsiębiorców (właścicieli i współwłaścicieli pozarolniczych podmiotów 
gospodarczych) w 19 gminach regionu Zielonych Płuc Polski (ZPP) w maju i czerwcu 2009 r. IRWIR PAN. 
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korzystających ze środowiska naturalnego. Natomiast ograniczenie w rozwoju przedsiębiorczości 

upatrywali w obszarach Natura 2000 przedstawiciele branż uzależnionych od dostępu do przestrzeni oraz 

surowców naturalnych (branże budowlana, leśna i transportowa). Realizacja idei zrównoważonego 

rozwoju na obszarach wiejskich natrafia na szczególne trudności w przypadku gmin, na których terenie 

wyznaczono obszary cenne przyrodniczo. Prowadzenie działalności rolniczej na tych terenach musi być 

pogodzone z ekonomiczną potrzebą wzrostu konkurencyjności rolnictwa. Powodować to może jednak 

zagrożenie dla środowiska naturalnego i krajobrazu rolniczego oraz zachowanych zasobów dziedzictwa 

kulturowego (na przykład rosnące zużycie nawozów i środków ochrony roślin). Negatywnym aspektem 

jest utrzymujące się wciąż w opinii społecznej postrzegania mokradeł jako nieużytków, które powinny 

zostać uproduktywnione oraz powszechnego braku zrozumienia dalekosiężnych skutków oddziaływań 

gospodarczych na przykład w skali zlewni, które dla funkcjonowania mokradeł mają o wiele większe 

znaczenie, niż dla innych ekosystemów. 

W grudniu 2009 r. została opracowana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa Wstępna koncepcja 

wyznaczenia na obszarach wiejskich Polski Obszarów o Wysokich Walorach Przyrodniczych (HNV) oraz 

opracowanie dla nich programu monitoringu. Szczególnie tereny Polski wschodniej ujęte zostały jako 

HNV.  Zdefiniowano trzy różne typy obszarów cennych przyrodniczo HNV tj.: 

 roślinna szata półnaturalna w pokryciu 

 mozaiki ekstensywnych użytków rolnych 

 cenne gatunki roślin i zwierząt 

W obecnej perspektywie finansowej wyznaczenie terenów HNV nie ma wpływu na wysokość płatności 

rolno środowiskowych. Mając jednak na uwadze trwające prace nad przygotowaniem legislacji krajowej 

na potrzeby przyszłego okresu programowania można wskazać na możliwą zależność wysokości 

przyszłego wsparcia w ramach płatności rolno środowiskowych, płatność do hektara powierzchni 

gruntów rolnych położonych na obszarach „Natura 2000”, na obszarach „cennych” przyrodniczo (HNV) 

lub innych terenach, których ochrona jest wymagana i uzasadniona wymogami środowiskowych.41 

Mapa 23a. Obszary o Wysokich Walorach Przyrodniczych (HNV)– projekt 2010 rok 

 

Źródło: http://www.igik.edu.pl/ 

 

                                                 
41 Por. Raport EFRWP Wspólna polityka rolna 2013 plus. Zmiany w systemie wsparcia, dostępny na stronie: 
http://www.cbr.edu.pl/pdf/forum_inicjatyw_rozwojowych_raport_wpr_2013.pdf 
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Niedobór wody jest jednym z poważniejszych problemów w polskim rolnictwie. Pomimo 

problemów z wodą, system nawadniania zmeliorowanych użytków rolnych jest bardzo zaniedbany. 

Potęgujące się zjawisko suszy hydrologicznej powoduje ubożenie roślinności łąk uprawnych. Niedobór 

wody doprowadził już do przesuszenia siedlisk, degradacji gleb oraz przekształceń i zanikania 

ekosystemów łąkowych i wielu gatunków z nimi związanych, a w efekcie, w niektórych regionach, do 

degradacji krajobrazu rolniczego. Słabą stroną terenów wiejskich w skali kraju jest mało efektywna  

gospodarka składnikami nawozowymi, w tym zwłaszcza azotem i fosforem, czego wynikiem jest 

zwiększona ich presja na środowisko, w tym zasoby wodne. Skutkiem tego jest eutrofizacja i degradacja 

zasobów wodnych występująca praktycznie na całym terenie kraju.  

Mapa 24. Ocena eutrofizacji rzek 

 
 
Źródło: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, dane GIOŚ/PMŚ 

2.1.6 Inne cechy rolnictwa 

Według danych GUS42 w 2010 r. w rolnictwie Polski pracowało 2376,1 tys. osób – ok. 16% ogółu 

zatrudnionych. Udział był bardzo zróżnicowany przestrzennie i w 2010 r. wahał się od najniższego w woj. 

śląskim – 6,1% i niewiele ponad 8% w woj. pomorskim, dolnośląskim do ponad 30% w woj. lubelskim, 

podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim. Liczba pracujących w swoim gospodarstwie rolnym wynosiła 

2216 tys. osób, z czego 271 tys. to osoby wykonujące dodatkowo pracę poza swoim gospodarstwem 

rolnym. Cechą niekorzystną zasobów ludzkiej siły roboczej w rolnictwie jest niski poziom wykształcenia 

zawodowego i niezbyt korzystna struktura wieku pracujących w rolnictwie. Tradycyjnie w strukturze 

wartościowej produkcji zwierzęcej w Polsce dominowały dwa gatunki zwierząt – bydło i trzoda. W 

ostatnich kilkunastu latach nastąpił jednak dynamiczny wzrost udziału drobiu. Jest to z jednej strony 

wynikiem dynamicznego wzrostu produkcji drobiu w systemie fermowym (brojlery), z drugiej 

wycofywaniem się drobnych gospodarstw z chowu zwierząt z powodu pogarszającej się opłacalności 

chowu małoskalowego. Najwyższy stan pogłowia bydła w Polsce notowany był w drugiej połowie lat 70. 

Ogólne stado tych zwierząt liczyło wtedy około 13 mln sztuk. Od tego czasu pogłowie bydła w miarę 

systematycznie spadało do 6,1 mln w 2000 r. i 5,8 mln w 2010 r. Produkcja mleka nie spadała tak 

gwałtownie przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to wspomniana specjalizacja niektórych 

regionów kraju (Podlasie i północne Mazowsze) w wielkostadnym chowie bydła mlecznego, drugi to 

                                                 
42 Dane wg publikacji GUS z 2011 r. pt. Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r. tab. 2, s. 22 i tab. 6, s. 40. 
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wprowadzanie na coraz większą skalę typowo mlecznych ras bydła. Pomimo wspomnianego dużego 

spadku pogłowia od połowy lat 70. bydło rogate jest nadal jedynym z powszechnie hodowanych 

gatunków zwierząt gospodarskich. W okresie 2002-2010 jego pogłowia wykazało niewielki wzrost (o 

około 4%). Przestrzenne zróżnicowanie obsady tych zwierząt w kraju było bardzo duże. Największą 

obsadę notowano w woj. podlaskim (82,9 szt.), najmniejszą zaś w zachodniopomorskim (11,1 szt.) i 

dolnośląskim (11,4 szt.). Szczególnie intensywnym rejonem chowu bydła w Polsce, który wykształcił się w 

ostatnich kilkunastu latach jest zachodnia część woj. podlaskiego. Dynamiczny rozwój chowu bydła 

mlecznego, powstał tu w powiązaniu z dynamicznym rozwojem przetwórstwa mleka w Spółdzielni 

Mleczarskiej „Mlekovita” z siedzibą w Wysokim Mazowieckim. Drugim, bardzo ważnym działem produkcji 

zwierzęcej w Polsce jest chów trzody chlewnej. Najwyższy poziom osiągnęło pogłowie tych zwierząt w 

drugiej połowie lat 70. (około 21 mln sztuk) i 1992 r. (22,1 mln i 118 szt./100 ha UR), po czym wykazując 

znaczne wahania spadło do15,3 mln (95 szt./100 ha UR) w 2010 r. W porównaniu do danych PSR 2002 

pogłowie trzody chlewnej w 2010 r. było niższe o 18%. Spadek ten w dużym stopniu wiązany jest ze 

spadkiem opłacalności chowu tych zwierząt w małych gospodarstwach. Obsada trzody chlewnej 

charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem przestrzennym W 2010 r. najwyższą obsadę tych zwierząt 

odnotowano w woj. wielkopolskim (321,1 szt./100 ha gruntów ornych), najniższą zaś w woj. 

dolnośląskim (40,2 szt.).  Gospodarstwa prowadzące wielkostadny chów trzody chlewnej (ponad 200 

sztuk/1 gospodarstwo) występują głównie w północnej i zachodniej części kraju i w znacznej części są to 

obiekty powstałe po likwidacji byłych PGR.  Trzecią ważną gałęzią produkcji zwierzęcej w Polsce, 

zwłaszcza w ostatnich latach jest drobiarstwo. Dominującą rolę w produkcji drobiarskiej w Polsce 

odgrywa drób kurzy. Pozostałe gatunki drobiu, choć ważne z punktu widzenia urozmaicenia diety 

Polaków, mają drugorzędne znaczenie. Poza drobiem kurzym największą dynamiką wzrostu 

charakteryzowało się pogłowie indyków. Obok produkcji mięsa duże znaczenie w drobiarstwie posiada 

produkcja jaj. W strukturze wartościowej 2010 r. produkcja żywca drobiowego i jaj kurzych stanowiła 

16,9% produkcji towarowej rolnictwa, przewyższając nawet udział żywca wieprzowego (13,8%). Coraz 

mniejsze znaczenie odgrywa chów owiec. Wraz z obniżką cen wełny na rynkach światowych pogłowie 

tych zwierząt systematycznie spadało od najwyższego poziomu wynoszącego około 5 mln sztuk w 1986 r. 

do 267,7 tys. szt. w 2010 r. Jeszcze mniejsze znaczenie w produkcji zwierzęcej odgrywa chów kóz, których 

pogłowie w latach 2002-2010 spadło o 44%. 

 

W okresie restrukturyzacji, zwłaszcza w pierwszych latach po zmianach ustrojowych (lata 1989-1995) 

nastąpiło znaczne pogorszenie warunków makroekonomicznych dla rolnictwa. Fakt ten oraz likwidacja 

wszystkich (także rentownych) państwowych gospodarstw rolnych spowodowały, że w pierwszej 

połowie lat 90. nastąpił duży spadek produkcji rolnej, zwłaszcza produkcji zwierzęcej, której w dużym 

stopniu zaprzestano w małych gospodarstwach ze względu na małą opłacalność. Odbiło się to też 

negatywnie na spadku poziomu cech produkcyjnych rolnictwa. W drugiej połowie lat 90. i w pierwszych 

latach po 2000 r. następowała powolna odbudowa rolnictwa po jego załamaniu z początków okresu 

restrukturyzacji. Do roku 2002 nie udało się jeszcze osiągnąć poziomu produkcji globalnej rolnictwa z 

1990 r. W zakresie produkcji towarowej poziom ten został osiągnięty, a nawet minimalnie przekroczony. 

Istotnym zmianom uległa natomiast struktura produkcji towarowej rolnictwa. Jej wyrazem jest wzrost 

roli zbóż i owoców w produkcji towarowej roślinnej, kosztem spadku udziału roślin przemysłowych. 

Drastyczny spadek pogłowia bydła spowodował znaczne zmiany w strukturze produkcji towarowej 

zwierzęcej, polegające na spadku udziału żywca wołowego i wieprzowego, a wzroście żywca drobiowego i 

jaj. Po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej (maj 2004) zanotowano poważny wzrost zainteresowania 

rolników produkcją rolną, wyrażający się między innymi znacznym ograniczeniem powierzchni gruntów 

okresowo nieuprawianych i wzrostem eksportu produktów rolnych. Kontynuacja tego zainteresowania i 

dopłaty bezpośrednie do gospodarstw rolnych (chociaż ciągle niższe niż w krajach byłej UE - „15”) mogą 

w dalszej perspektywie mieć pozytywny wpływ na wzrost poziomu produkcji rolnej w naszym kraju. 

2.1.7 Sektor rolno-spożywczy 

W latach 2007-2011 notowany jest wzrost globalnej produkcji rolniczej o ponad 22%. Działami rolnictwa, 

które po wejściu do UE wykazują wzrost produkcji, są sektor drobiarski oraz uprawa rzepaku, m.in. ze 
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względu na rosnący popyt na biopaliwa. Kontynuowany był trend wzrostowy dostaw serów 

dojrzewających, napojów i deserów mlecznych, wyrobów czekoladowych i piwa oraz napojów 

bezalkoholowych. Trwa silna tendencja spadkowa produkcji okopowych, szczególnie ziemniaków i 

okopowych pastewnych. Wejście Polski do UE nie wywarło istotnych zmian w poziomie produkcji tak 

ważnych działów polskiego rolnictwa jak zboża, mleko i mięso wieprzowe. Po wejściu do UE obniżyła się 

nieco produkcja owoców, ale jej obecny poziom jest o ok. 15% wyższy niż w latach 1998-2000. W 

ostatnich latach obserwuje się trend wzrostowy eksportu produktów rolno-spożywczych (od wejścia do 

UE eksport zwiększył się z 4,0 do 11,3 mld EUR (2,8-krotnie), a import z 3,6 do 9,8 mld (także 2,8krotnie), 

natomiast nadwyżka wzrosła 3,3-krotnie z 0,4 do 1,5 mld EUR. Jeszcze szybciej rozwijała się wymiana 

handlowa innymi krajami UE. Dostawy żywności z Polski do krajów UE-25 w latach 2003-2005 

zwiększyły się o 248% a przywóz do naszego kraju wzrósł o 212%. Członkostwo w UE nadało nowy, 

bardzo silny impuls eksportowi polskich produktów rolno-spożywczych do krajówUE-10/12. Wzrost 

dynamiki handlu z tymi krajami i poprawa wyników nastąpiły szczególnie w ostatnich latach, podczas 

kiedy w handlu z UE-15obserwowano spadek dynamiki i pogorszenie wyników. Po wejściu Polski do UE 

nastąpił przede wszystkim duży wzrost dostaw rynkowych mięsa czerwonego i drobiowego oraz 

przetworów mięsnych. Jest to wynik uprzemysławiania przetwórstwa rolno spożywczego i jego 

koncentracji, wymuszonej przez procesy dostosowawcze do standardów unijnych. Od przystąpienia 

Polski do UE obserwowany jest trend wzrostu wartości produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego w 

tempie 6-7% rocznie. Eksperci IERiGŻ-PIB wskazują, że ożywienie ma trwałe podstawy, gdyż pod 

wpływem wzrostu dochodów rozwija się krajowy rynek żywności i napojów; rośnie również orientacja 

eksportowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, co wyraża się we wzroście udziału eksportu w 

sprzedaży.  

 

Wykres 1. Wartość globalnej produkcji rolniczej w latach 2002-2011 (w mln zł) 

 
Źródło: Materiały prasowe MRiRW, 26.10.2012 

Wejście w struktury Wspólnoty okazało się dla polskiej gospodarki żywnościowej silnym impulsem 

rozwoju. Świadczą o tym najlepiej bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-

spożywczymi. Bilans w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w 2011 roku wyniósł 2,6 

mld euro. Cały czas utrzymuje się tendencja wzrostowa. Eksport za 2011 rok wyniósł 15,2 mld euro. W 

ocenie IERiGŻ-PIB wyniki handlu zagranicznego świadczą o dużej konkurencyjności polskich 

producentów żywności na rynkach zagranicznych i wskazują, że oferta eksportowa jest zarówno 

bezpieczna i dobra jakościowo, jak i atrakcyjna cenowo dla zagranicznych konsumentów. Polska jest 

czołowym producentem jabłek, truskawek, malin i pieczarek i zajmuje pierwsze miejsce w produkcji tych 

produktów w UE. W zakresie produkcji mleka krowiego Polska działało blisko 300 podmiotów 

skupujących mleko. Polska z przyznaną jej kwotą 9,86 mld kg na rok 2011/2012 zajmuje szóste miejsce w 

UE (ze średnią wielkością dostawy mleka na 1 dostawcę z tendencją wzrostową). Blisko 80% produkcji 

polskiego sektora rolno-spożywczego trafia do krajów UE (z czego do Niemiec 30%). Szczególne miejsce 
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w eksporcie krajowych produktów rolno-spożywczych zajmuje Rosja która zajmuje 5,6% krajowego 

eksportu. W 2010 r. udział Rosji w wartości polskiego eksportu wyniósł blisko 6% (7 pozycja wśród 

odbiorców), Rosja zajmuje pierwszą pozycję w polskim eksporcie rolno-spożywczym wśród krajów spoza 

UE. 

Nakłady inwestycyjne w sektorze rolno-spożywczym 

Aktualnie obserwowany jest pozytywny trend wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze rolno-

spożywczym. Od 2000 do 2009 roku nakłady inwestycyjne zwiększyły się blisko dwukrotnie do poziomu 

3710 mln zł w rolnictwie i 6618 mln zł w przemyśle rolno-spożywczym. Produkcja sprzedana (w cenach 

bieżących) przemysłu rolno-spożywczego i tytoniowego wyniosła w 2010 roku 171 mln zł i stanowiła 

22% produkcji sprzedanej polskiego przemysłu ogółem. Największy udział stanowiło mięso i drób (22%), 

mleko (12%) i wyroby tytoniowe (11%), najniższy cukier (2%) i ryby i skorupiaki (3%). Wysokie nakłady 

inwestycyjne poniesione przez producentów branży spożywczej były związane z koniecznością stałej 

modernizacji potencjału wytwórczego zakładów, w celu poprawy konkurencyjności. W związku z szybkim 

rozwojem rynku spożywczego i wzrostem eksportu istotne było stworzenie potencjału wytwórczego 

umożliwiającego zwiększanie produkcji. 

Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze spożywczym  

Sektor spożywczy charakteryzuje się ok. 65% udziałem podmiotów małych, zatrudniających do 9osób. 

Systematycznie zwiększa się odsetek firm zatrudniających powyżej 249 osób. Towarzyszy temu coraz 

większa skala koncentracji, co potwierdza fakt, iż ponad 49% wartości produkcji sprzedanej produktów 

spożywczych i napojów przypada na podmioty duże. Przeciętne zatrudnienie w produkcji artykułów 

spożywczych w 2011 roku wyniosło 373,1 tys. osób. Liczba ta odpowiada 18,1% przeciętnego 

zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym oraz 15,0% przeciętnego zatrudnienia w przemyśle 

ogółem. Wzrost zatrudnienia w produkcji art. spożywczych w porównaniu do 2010 r. wyniósł 3,9% i 

przekroczył wzrost zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym (3,2%) oraz w przemyśle ogółem 

(2,6%). Według danych za 2011 rok, mediana wynagrodzeń w branży spożywczej wynosiła 3711 zł 

brutto. Zarobki pracowników tego sektora znalazły się na końcu zestawienia badanych gałęzi rynku. 

Najwyżej opłacano pracowników z branży motoryzacyjnej - otrzymywali oni 5600 zł. Niewiele mniej 

wyniosła mediana zarobków pracowników zatrudnionych w branży produkcji opakować i poligrafii (5552 

zł)43. 

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w wybranych branżach 2010/2011 

rok (brutto w zł) 

 
Źródło: XX Ogólnobranżowy raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 

                                                 
43 Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 
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Potencjał sektora rolno-spożywczego  

Wysoki potencjał produkcyjny rolnictwa stanowią bogate zasoby naturalne – Polska jest trzecim krajem w 

UE pod względem areału gruntów ornych (12 mln ha, po Francji i Hiszpanii), a drugim pod względem 

zasiewów zbóż (7,6 mln ha – ok. 13% w UE), siódmym w areale użytków zielonych (3,3 mln ha). Silną 

stroną rozwoju sektora rolno-spożywczego jest środowisko naturalne: niskie zużycie środków ochrony 

roślin na 1 ha gruntów ornych i sadów łącznie – 1,5 kg w Polsce wobec 2,5 kg w Niemczech, 3,3 kg we 

Francji i 8,9 kg w Holandii oraz mała koncentracja stad zwierząt, co jest przyjazne dla środowiska – 

przeciętnie w Polsce na jedno gospodarstwo przypadają 34 szt. trzody chlewnej oraz 10 szt. bydła. O 

potencjale sektora świadczy rozwinięta i doskonalona jakość produkcji żywca i mięsa: wieprzowego – 

wzrost udziału klasy E w całkowitym skupie trzody chlewnej z 35% w 2006 r. do 45% w 2010 r., Polska 

jest czwartym producentem wieprzowiny w UE (po Niemczech, Hiszpanii i Francji, przed Danią i 

Włochami); wołowego – uruchomiony program wysokiej jakości wołowiny (Quality Meat Program – 

QMP).  

 

 
Ryc.1. Potencjał polskiego sektora rolno-spożywczego 

Źródło: Materiały prasowe MRiRW, 26.10.2012 

 

Rozwinięta i doskonalona jakość produkcji mleka w gospodarstwach rolnych, nowoczesna baza 

przetwórcza mleczarstwa gwarantująca wysoką, powtarzalną jakość. Wysoka wiedza osób zatrudnionych 

w sektorze, gwarantująca rozwój produktów zgodnie z oczekiwaniami konsumentów (np. rozwój 

produktów pro biotycznych, o obniżonej zawartości tłuszczu, wzbogaconych kwasami Omega-3 itp.). 

Mocną stroną polskiego sektora rolno-spożywczego jest obserwowany rozwój produktów ekologicznych, 

regionalnych i tradycyjnych - 29 produktów posiada oznaczenia takie jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, 

Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (systemy jakości UE). Są to 

m.in. miody, miody pitne, sery, przetwory mięsne, owoce, warzywa, chleb i ciasta; krajowe systemy jakości 

- IP – Integrowana Produkcja oraz Jakość-Tradycja. Konkurencyjność polskich producentów żywności 

wynika przede wszystkim z posiadania przez nich przewag konkurencyjnych o charakterze kosztowo 

cenowym. Polska branża rolno-spożywcza ma wyraźną przewagę cenową (niższe ceny) na wielu rynkach 

podstawowych produktów rolnych. Wśród grup produktów o relatywnie najwyższej pozycji 

konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) dominują produkty pracochłonne. Mimo 

obserwowanych pozytywnych przeobrażeń, skuteczne konkurowanie z pozostałymi państwami 

Wspólnoty utrudnia nadal stosunkowo niski poziom koncentracji produkcji rolniczej i przetwórstwa 

żywności, niska wydajność pracy w przemyśle spożywczym oraz mało aktywny marketing i promocja 

polskich produktów rolno-spożywczych. Analiza porównawcza regionów Polski, objętych badaniem 
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wskazuje na duże zróżnicowanie struktury produkcji rolnej i konkurencyjności sektora spożywczego, 

opartego o potencjał endogenny.  

Tabela 3. Obszary porównania oparte o wskaźniki konkurencyjności rolnictwa i sektora spożywczego 

Lp. Obszary porównania oparte o wskaźniki konkurencyjności rolnictwa i sektora 

spożywczego 

1.  Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym 

2.  Plony zbóż w dt na 1 ha użytków rolnych 

3.  Pogłowie bydła na 100 ha użytków rolnych 

4.  Pogłowie trzody chlewnej na 100 ha gruntów ornych 

5.  Produkcja żywca rzeźnego w kg na 1 ha użytków rolnych 

6.  Zużycie nawozów mineralnych w kg na 1 ha użytków rolnych w roku gosp. 

7.  Ciągniki rolnicze na 100 ha użytków rolny 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Tabela 4. Zestawienie rankingowe województw na podstawie wybranych wskaźników 

charakteryzujących produkcję rolniczą 
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2008/20
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rolnicze 
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użytków 
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2009 

roku 

1. Zachodniopo

morskie 

(17,4)  

Opolskie 

(49,0) 

Podlaskie 

(78,4)  

Wielkopols

kie (275,2) 

Wielkopol

skie 

(483,3)  

Opolskie 

(186,6) 

Małopolsk

ie (18,9) 

2. Warmińsko-
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(14,56) 

Dolnośląskie 

(41,8) 

Wielkopolsk

ie (46,8) 

Kujawsko-

pomorskie 

(179,6) 

Śląskie 

(332,6) 
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(175,5)  
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ckie 

(15,8) 

3. Pomorskie  
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Zachodniopo

morskie 
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4. Lubuskie 
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Wielkopolskie 

(39,9) 
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(44,4) 

Łódzkie 

(127,0) 

Kujawsko-

pomorskie 

(275,6) 

Podkarpac

kie 

(154,6) 

Śląskie 

(13,9) 

5. Kujawsko-

pomorskie 

(10,40) 

Kujawsko-
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(38,0) 

Warmińsko-

mazurskie 

(44,4) 

Opolskie 

(120,0) 

Warmińsk

o-

mazurskie 

Pomorskie 

(129,2) 

Łódzkie 

(12,5) 
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Objaśnienia: Wartość, którą dane województwo przyjmuje zapisano w nawisach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i raportu Lubelszczyzna 2020, IBS 

Obszary problemowe sektora rolno-spożywczego 

Pośród obszarów problemowych sektora można wskazać zróżnicowanie stopnia zorganizowania i skali 

działania poszczególnych ogniw łańcucha (niskie w rolnictwie, wysokie w ogniwie dystrybucji), 

skutkujące niekorzystną pozycją negocjacyjną producentów rolnych i przetwórców wykorzystywane 

przez przedsiębiorstwa handlowe (pobieranie nieuprawnionych opłat, wymuszanie niskich cen dostaw 

itp.) oraz nieadekwatny rozkład marż pobieranych przez różne ogniwa łańcucha żywnościowego, 

preferujący handel detaliczny. Analizy ARR wskazują również na negatywny trend rozwoju handlowych 

marek własnych osłabia pozycję producentów oraz działania spekulacyjne dotyczące produktów rolnych 

na rynkach kontraktów terminowych destabilizujące rynki (wahania cen). Zagrożeniem dla rozwoju 
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e (9,83) 

Pomorskie 

(35,9) 

Łódzkie 

(29,7) 

Świętokrzy

skie (98,8) 

Lubuskie 

(193,3) 

Warmińsk

o-

mazurskie 

(121,1)  

Mazowiec

kie (10,1) 

8. Opolskie 

(9,08) 

Warmińsko-

mazurskie 

(35,4) 

Małopolskie 

(28,4)  

Śląskie 

(93,6) 

Podlaskie 

(191,1)  

Lubuskie 

(120,4) 

Wielkopol

skie (9,1) 

9. Dolnośląskie 

(8,38) 

Śląskie (34,9) Śląskie 

(27,5) 

Mazowieck

ie (88,7) 

Małopolsk

ie (186,3) 

Łódzkie 

(120,1) 

Podlaskie 

(8,9) 

10. Mazowieckie 

(6,55)  

Małopolskie 

(31,8) 

Pomorskie 

(23,3) 

Małopolski

e (84,8)  

Pomorski

e (182,7) 

Śląskie 

(105,9) 

Kujawsko-

pomorski

e (8,8) 

11. Łódzkie 

(5,72) 

Łódzkie 

(31,4) 

Lubelskie 

(23,0) 

Podlaskie 

(82,5)  

Opolskie 

(177,6) 

Lubelskie 

(98,1)  

Opolskie 

(8,4) 

12. Lubelskie 

(5,42) 

Podkarpackie 

(31,2) 

Opolskie 

(21,6) 

Lubelskie 

(76,0) 

Świętokrz

yskie 

(174,1) 

Podlaskie 

(93,3) 

Dolnośląs

kie (7,5) 

13. Świętokrzysk

ie (3,90) 

Lubelskie 

(30,3) 

Podkarpack

ie (19,6) 

Podkarpac

kie (54,9) 

Zachodnio

pomorskie 

(166,4) 

Mazowiec

kie (92,3) 

Pomorski

e (6,5) 

14. Podkarpacki

e (2,58) 

Świętokrzyski

e (28,6) 

Lubuskie 

(12,4) 

Lubuskie 

(51,5) 

Lubelskie 

(149,3)  

Świętokrz

yskie 

(83,1) 

Warmińsk

o-

mazurskie 

(5,2) 

15. Śląskie 

(2,58) 

Mazowieckie 

(27,8) 

Dolnośląski

e (10,9) 

Zachodnio

pomorskie 

(51,4) 

Podkarpac

kie 

(120,9) 

Małopolsk

ie (62,0) 

Lubuskie 

(4,7) 

16. Małopolskie 

(2,23)  

Podlaskie 

(28,0) 

Zachodniop

omorskie 

(10,1) 

Dolnośląsk

ie (44,4) 

Dolnośląs

kie 

(101,1) 

Podkarpac

kie (55,4) 

Zachodnio

pomorski

e (4,0) 

PO

L

S

K

A 

 

6,27 34,8 35,4 117,9 232,2 117,9 9,8 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 72 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

sektora rolno-spożywczego będzie spadek znaczenia przewag kosztowo-cenowych. Istotne zaczną być 

inne rodzaje konkurencyjności, w rodzaju stałego, szybkiego wzrostu wydajności pracy. Kwestia ta 

stanowi główne wyzwanie dla polskiego przemysłu spożywczego w perspektywie najbliższych lat. Inne 

zagrożenie wiąże się z możliwą aprecjacją polskiej waluty, pogarszającą saldo wymiany handlowej z 

zagranicą, a wynikającej ze wzrostu eksportu polskich produktów nieżywnościowych.  

By zaistnieć na rynku europejskim, branża spożywcza powinna zająć się promocją wizerunku na rynku 

lokalnym i krajowym. Ważnym aspektem przy wchodzeniu na nowe rynki zbytu mają strategie 

marketingowe. Badania wykazały, iż przy zakupie produktów żywnościowych konsument zwraca uwagę 

na pochodzenie towaru. Gdy produkt pochodzi z zagranicy, towar traci na atrakcyjności i jest mniej 

chętnie kupowany. Rekompensujący może być w takiej sytuacji certyfikat jakościowy, który firmy 

produkcyjne starają się nadawać różnym produktom. Aktualnie na rynkach europejskich panuje trend na 

żywność ekologiczną. Gdy dany produkt posiada certyfikat żywności ekologicznej, klient zdecydowanie 

częściej sięga po niego. Wyznacznikiem jest oczywiście też cena. Przeprowadzone badania wykazały, iż 

produkty o certyfikatach żywnościowych BIO są uznawane za bardziej regionalne, swojskie, i tym samym 

lepsze klient chętniej sięga po taki produkt44.  Jak wynika z badań, największym plusem branży 

spożywczej na rynku krajowym jest wysokiej jakości produkt ekologiczny. Uwzględnianie w produktach 

aspektów ekologicznych to już konieczność dla firm, które chcą się liczyć zarówno na rynku lokalnym jak i 

globalnym. Szczególnie istotne znaczenie promocji produkcji ekologicznej dotyczy regionów 

zwiększonego występowania gospodarstw ekologicznych: woj. małopolskie, woj. podkarpackie, woj. 

lubelskie, woj. zachodniopomorskie, woj.  mazowieckie. Województwa te skupiały ponad 54% 

gospodarstw ekologicznych w kraju. 

2.1.8 Organizowanie się gospodarcze rolników 

W Kierunkach rozwoju obszarów wiejskich45 jako główne źródło przewagi konkurencyjnej polskich 

gospodarstw wskazuje się niższe koszty pracy, wysoką jakość produktów rolnych uzyskiwanych 

metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego, niski poziom degradacji środowiska przyrodniczego 

oraz jego wysokie walory krajobrazowe, relatywnie wysoki stopień bioróżnorodności. Czynnika 

wpływającego na podniesienie konkurencyjności gospodarstw autorzy upatrują w realizacji działań 

integrujących producentów rolnych. Na koniec września 2012 roku w rejestrach marszałków 

zarejestrowanych było blisko 1000 grup producentów rolnych.  

Wykres 3. Grupy producentów rolnych w kraju, stan na X 2012 

 
Źródło: www.minrol.gov.pl 

                                                 
44 http://www.absatzwirtschaft.de/content/_t=ft,_p=1003002,_b=69426 : 26.03.2011. 
45 Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, dz. cyt.  

http://www.minrol.gov.pl/
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Najwięcej grup producentów rolnych jest w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i 

kujawsko-pomorskim, najmniej w małopolskim i świętokrzyskim. Na 35 produktów i grup 

produktów, dla których mogą być tworzone GPR, do 2011 roku powstały  

w 22 z nich. Zdecydowana większość to grupy następujących produktów: ziarno zbóż, nasiona roślin 

oleistych, trzoda chlewna i drób. Producenci kilku następnych produktów: mleka, ziemniaków, bydła i 

tytoniu utworzyli po kilkanaście grup, natomiast producenci pozostałych produktów utworzyli zaledwie 

pojedyncze GPR. Krajowa Rada Spółdzielczości, działalność grup producentów w Polsce szacuje się na 

poziomie zaledwie 6 proc. rynku produktów rolnych. Wartość produktów sprzedanych w ramach GPR w 

2011 roku wyniosła blisko 3 mld zł. Największe sprzedaż produktów za pośrednictwem GPR odnotowano 

dla produktów drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe (1,1 mld zł), ziarno zbóż i nasiona roślin 

oleistych (553 mln zł) i świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe (401 mln zł); najniższy dla 

produktów owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie (374 tyś. zł) i konie żywe, mięso końskie (527 tyś. zł). 

Dla porównania, w krajach byłej piętnastki UE ilość produktów rolnych dostarczanych na rynek za 

pośrednictwem grup producentów waha się od 45 do 95 proc. Niski stopień zorganizowania się 

rodzimych producentów rolnych potwierdzają dane Ministerstwa Rolnictwa: spośród 1,6 mln rolników 

pobierających unijne dopłaty, mniej niż 2 proc. rolników działa w grupach rolniczych. Wyjątek stanowi w 

kraju rynek mleka i tytoniu, gdzie stopień zorganizowania w grupy i spółdzielnie jest wysoki. W 

największej grupie producentów w kraju Okręgowym Związku Plantatorów Tytoniu z woj. 

świętokrzyskiego działa 2,7 tys. rolników.  

Tabela 5. Regionalne uwarunkowania funkcjonowania GPR 

Nazwa produktu Zrealizowane 

przychody od 

członków GPR 

netto za 2011 rok 

[w zł] 

Potencjał regionu do tworzenia GPR 

buraki cukrowe 25,4 mln Potencjał w woj. wielkopolskim, woj. kujawsko-

pomorskim i woj. lubelskim, na które wg GUS przypada 

odpowiednio 22,1%, 18,1% i 14,6% krajowych zbiorów 

buraków cukrowych. 

bydło żywe, mięso 

wołowe 

9,2 mln Potencjał w woj. wielkopolskim i woj. mazowieckim, na 

które wg GUS przypada odpowiednio 21,4% i 14,1% 

krajowego skupu żywca rzeźnego.  

drób żywy, mięso i 

jadalne podroby 

drobiowe 

1,1 mld Wysoka sprzedaż produktów w GPR drobiowych wynika 

z faktu, że w ogólnej strukturze produkcji żywca rzeźnego 

w Polsce drób stanowi około 30% i stale rośnie. Szacuje 

się, że grupy producentów drobiu wprowadzają na rynek 

krajowy ponad 8% żywca drobiowego i wartość ta 

systematycznie rośnie. W województwie dolnośląskim 

grupy dysponują ponad 22% żywca drobiowego, a w 

województwie warmińsko-mazurskim około 15%. 

Potencjał w woj. mazowieckim i wielkopolskim, na które 

wg GUS przypada odpowiednio 18% i 16,8% krajowego 

skupu drobiu.  

jaja ptasie 21 mln Rozkład geograficzny zaplecza reprodukcyjnego kur 

niosek jest nierównomierny. Głównymi centrami 

produkcyjnymi są regiony: wielkopolski (ok. 19% kur 

niosek w Polsce), mazowiecki (17%), opolski (11%), 

górnośląski (9%), świętokrzyski (10%). Potencjał 

reprodukcyjny kur nieśnych zgromadzony w 

wymienionych województwach stanowi łącznie ok. 60% 

ferm na terenie całego kraju. 
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konie żywe, mięso 

końskie 

527 tyś Polska ma potencjał produkcyjny równy połowie 

potencjału wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Eksportujemy ponad 90 tys. koni i 5 tys. ton koniny 

rocznie, co stanowi 59 proc. importu mięsa końskiego 

do państw UE. Skutecznie, mimo wysokich ceł 

wwozowych ustanowionych przez Brukselę, Polska 

konina konkuruje z koniną sprowadzaną z USA i Kanady. 

Brak uwarunkowań regionalnych.  

króliki żywe, mięso i 

jadalne podroby 

królicze 

20 mln Według danych szacunkowych około 44% produkcji 

mięsa króliczego pochodzi z gospodarstw o tradycyjnym 

typie chowu. Źródłem nabycia mięsa króliczego są sieci 

handlowe, wyspecjalizowane fermy królicze oraz 

niewielkie gospodarstwach rolne. Większość 

wyprodukowanego żywca króliczego z małych hodowli 

jest przeznaczana na samozaopatrzenie. Potencjał - woj. 

wielkopolskie.  

materiał siewny i 

sadzeniaki 

3 mln Potencjał - woj. zachodniopomorskie i pomorskie.  

mleko krowie, 

owcze lub kozie 

283 min Większość grup producentów zlokalizowana jest na 

terenie województw Zachodniej Polski, woj. 

wielkopolskie, pomorskie. Potencjał tworzenia GPR 

posiada woj. podlaskie i mazowieckie, na które wg. GUS 

przypada odpowiednio 19% i 20% krajowego skupu 

mleka krowiego.  

nasiona roślin 

oleistych 

157 mln Podstawową rośliną oleistą uprawianą w Polsce jest 

rzepak ozimy. W minionej dekadzie jego udział w areale 

upraw roślin oleistych w kraju wynosił ok. 95–97%. 

Produkcja rzepaku koncentruje się w województwach 

północnych, zachodnich i południowo-zachodnich. 

Wysoki udział tych rejonów w produkcji rzepaku wynika 

m.in. z ich położenia, w dogodnej dla uprawy rzepaku 

strefie glebowo-klimatycznej. Dużą rolę odgrywa również 

dobrze rozwinięty na tych terenach przemysł tłuszczowy. 

owce i kozy żywe, 

mięso baranie i 

kozie 

374 tyś Największym udziałem w krajowym pogłowiu owiec 

charakteryzowały się woj. małopolskie (25,6%), 

wielkopolskie (10,8%), podlaskie (8%), kujawsko- 

pomorskie (7,3%), łódzkie i podkarpackie (7,2%) i tam 

można wskazać na potencjał powstawania GPR.  

ozdobne rośliny 

ogrodnicze, 

szkółkarstwo roślin 

- sadowniczych i 

ozdobnych 

7,7 mln W kraju notuje się stopniowy wzrost powierzchni 

zajmowanej przez rośliny ozdobne. Uwarunkowania 

regionalne w zależności od strefy klimatycznej kraju i 

gatunku rośliny lub krzewu. 

produkty rolnictwa 

ekologicznego 

1,7 mln W układzie województw w 2009 r. największą liczbę 

gospodarstw ekologicznych ogółem odnotowano w 

województwach małopolskim (2197), podkarpackim 

(2014), lubelskim (1710), zachodniopomorskim (1696) i 

mazowieckim (1673). Województwa te skupiały ponad 

54% gospodarstw ekologicznych w kraju. Tam też 

wskazać można na potencjał tworzenie GPR.  

produkty roślinne 

do wykorzystania 

technicznego lub 

1,3 mln Północna i zachodnia Polska dysponuje dużym 

potencjałem biomasy stałej ze względu na nadwyżki 

słomy w gospodarstwach rolnych. Szczególnie dla 
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pozyskiwania 

energii 

regionów, dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła 

energii stwarzają nowe możliwości, w zakresie 

powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny 

rolnicze, które ze względu na silne zanieczyszczenie gleb 

nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, mogą być 

wykorzystane do uprawy roślin energetycznych – 

przeznaczonych do produkcji biopaliw. Ocena 

dotychczasowej sytuacji pozwala na stwierdzenie, że 

powierzchnia uprawy wierzby energetycznej będzie w 

Polsce rosła. Czynnikiem potencjalnie sprzyjającym 

rozwojowi upraw energetycznych jest wprowadzony w 

Polsce obowiązek dotyczący wytworzenia „zielonej” 

energii elektrycznej i ciepła. 

szyszki chmielowe 1,3 mln Główne rejony uprawy to południowo-wschodnie 

obszary kraju. Polska jest piątym na świecie i trzecim w 

Europie producentem chmielu po Niemczech, Stanach 

Zjednoczonych, Czechach i Chinach. Produkcją chmielu 

zajmuje się ok. 1000 gospodarstw. 40% całej krajowej 

produkcji chmielu znajduje się w gminie Wilków 

(województwo lubelskie), uprawą zajmuje się ponad 600 

gospodarstw. 

świnie żywe, 

prosięta, warchlaki, 

mięso wieprzowe 

401 mln Zdecydowanym liderem jest województwo wielkopolskie, 

w którym funkcjonuje ponad 50% wszystkich grup. 

Powstające tam grupy są doskonałym przykładem dla 

jeszcze nie zorganizowanych producentów, którzy 

naśladując powstałe grupy tworzą kolejne. W niektórych 

regionach województwa wielkopolskiego (region Leszna, 

Jarocina) i województwa kujawsko-pomorskiego 

opanowały już znaczącą część rynku i są coraz 

mocniejszym partnerem dla odbiorców. Poza 

wielkopolską o organizowaniu się producentów trzody 

chlewnej możemy mówić jeszcze tylko o województwie 

kujawsko-pomorskim. 

ziarno zbóż 274 mln Zdecydowanymi liderami w tworzeniu grup producentów 

zboża i rzepaku są województwa: dolnośląskie, opolskie, 

kujawsko-pomorskie i zachodnio-pomorskie, w których 

osiągnięte ostatnio tempo tworzenia kilkunastu grup w 

ciągu roku może się utrzymać przez kilka następnych lat. 

Do grona tego może dołączyć województwo pomorskie i 

warmińsko-mazurskie, jeśli rolnicy z tych regionów 

otrzymają pomoc doradczą i prawną. Biorąc pod uwagę 

liczbę producentów zboża na powierzchni 10 i więcej ha, 

to największy potencjał mają województwa: 

mazowieckie, podlaskie i lubelskie. 

ziarno zbóż i 

nasiona roślin 

oleistych 

553 mln 

ziemniaki 49 mln Grupy producentów ziemniaków tworzone są przez 

producentów posiadających kontakty lub nawet zawarte 

umowy z odbiorcami ich produktu, najczęściej są to 

zakłady produkujące frytki lub duże sieci handlowe 

zaopatrujące się w ziemniaki jadalne. Potencjał woj. 

wielkopolskie, dolnośląskie i pomorskie, na które wg. GUS 

przypada odpowiednio 22%, 14,8% i 13,4% krajowego 

skupu ziemniaków. 

POLSKA 2,9 mld  
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Źródło: dane ARiMR i GUS Rolnictwo w 2011, Olsztyn, 2012 oraz na podstawie raportu „Organizowanie się gospodarcze polskich 

rolników po 1990 roku”, KRS, 2010 

Celem powołania grupy jest najczęściej chęć sprzedaży produktów rolnych do jednej firmy albo 

przetwórni. Wyższe ceny za produkty oferowane przez grupę uzyskiwane są dzięki możliwości 

zapewnienia odbiorcom ciągłości sprzedaży. Wspólny zakup większej ilości środków do produkcji 

zwiększa także możliwość uzyskania korzystnych rabatów cenowych. Łatwiej również uzyskać kredyt w 

banku. Fundusze pomocowe przeznaczone na tworzenie i działalność administracyjną oraz inwestycyjną 

grupy dostępne są z PROW na lata 2007-13. Maksymalna wsparcie jakie grupa może uzyskać w ciągu 

pięciu lat to 390 tys. euro. Pomoc ta jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych. Środki z 

ARiMR mogą być również przeznaczane na inwestycje i jako wkład własny przy realizowanych 

projektach. W budżecie PROW na lata 2007-2013 przewidziano na to działanie kwotę blisko 630 mln 

złotych, z czego do końca 2011 roku na konta przedsiębiorców trafiło z tego tytułu 230 mln zł. Wstępnie 

uznane grupy producentów owoców i warzyw otrzymują natomiast środki pomocowe z Europejskiego 

Funduszu Gwarancji Rolnej. Na koniec 2011 roku przeszło 2 mld zł trafiło z tego tytułu na konta rolników. 

700 mln zł przekazano  organizacjom producentów owoców i warzyw. 

2.1.9 Instrumenty wsparcia unijnego obszarów wiejskich 2002-2012 

W ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków unijnych WPR (płatności 

bezpośrednie, PROW 2007-2013, PROW 2004-2006, SPO 2004-2006, SAPARD, Wspólna 

organizacja rynku owoców i warzyw) oraz WPRyb (PO Ryby i Wspólna organizacja rynków 

rybnych) wypłaconych zostało przez ARiMR blisko 140 mld złotych. Średnio w latach 2002 i 2012 na 

region trafiło 8,50 mld zł, najwięcej dla województw: mazowieckiego (18,99 mld zł),  wielkopolskiego 

(17,04 mld zł), lubelskiego (12,76 mld zł), natomiast najniższe płatności dla województw: śląskiego (3,37 

mld zł), opolskiego (4,16 mld zł), lubuskiego (3,57 mld zł). 

Mapa 25. Wysokość pomocy współfinansowanej z UE 2002-2012, w przeliczeniu na gospodarstwo rolne, 

podmiot wpisany do Ewidencji Producentów, mieszkańca wsi i hektar użytków rolnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR i GUS46 

 

                                                 
46Liczba podmiotów wpisanych do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR wg. danych SIZ ARiMR, liczba gospodarstw 
rolnych wg. GUS Powszechny Spis Rolny 2010, liczba mieszkańców wsi wg. GUS Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2011, liczba użytków rolnych wg. GUS Powszechny Spis Rolny 2010. 
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Analiza transferów pieniężnych w ramach WPR i WPRyb pokazuje jednak znaczne dysproporcje 

regionalne w przypadku porównania wielkości wypłaconej pomocy w przeliczeniu na 1 ha użytków 

rolnych i na jednego mieszkańca wsi. Podobnie w przypadku analizy na gospodarstwo rolne i jednego 

producenta rolnego zrejestrowanego w bazie producentów ARiMR.  

Analiza transferów pieniężnych w stosunku do liczby podmiotów wpisanych do ewidencji producentów 

prowadzonej przez ARiMR (łącznie w kraju 2,1 mln producentów, średnio blisko 80 tyś. zł na jednego 

producenta rolnego) wskazuje, że najwyższe kwoty wsparcia trafiło do zachodniopomorskiego (162 tyś. 

zł), warmińsko-mazurskiego (132.1 tyś. zł) i pomorskiego (125.9 tyś. zł). Najniższe zaś  odnotowano w 

województwach małopolskim (24 tyś. zł), podkarpackim (26.1 tyś. zł) i śląskim (37.1 tyś. zł). Taki sam 

podział środków wg. województw wynika z analizy kwoty udzielonej środków wsparcia do liczby 

gospodarstw (podanej przez GUS w PSR 2010). Biorąc pod uwagę natomiast wysokość transferów 

środków pomocowych na region w przeliczeniu na jednego mieszkańca wsi (średnio 8,8 tyś. zł) analiza 

wskazuje, że największe płatności zrealizowane zostały dla województw: podlaskiego (21 tyś. zł), 

warmińsko-mazurskiego (14.7 tyś. zł),  zachodniopomorskiego (13.9 tyś. zł), natomiast najniższe dla 

województw: małopolskiego (2.9 tyś. zł), śląskiego (3.1 tyś. zł), podkarpackiego (4.3 tyś. zł). Zbliżone 

wyniki pokazuje analiza wydatkowanie środków na region w przeliczeniu na jeden hektar użytków 

rolnych (średnio 8,8 tyś. zł). Najwyższe płatności zrealizowane zostały dla następujących województwach: 

pomorskiego (10.1 tyś. zł), kujawsko-pomorskiego (9.7 tyś. zł) i świętokrzyskie (9,6 tyś. zł) natomiast 

najniższe dla województw: lubuskie (7.2 tyś. zł), podkarpackie (7.4 tyś. zł), małopolskie (7.5 tyś. zł).  

Regionami, które statystycznie najwięcej skorzystały ze środków unijnych są woj. pomorskie, 

podlaskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Natomiast regionami, które najmniej 

statystycznie skorzystały ze środków pomocowych WPR i WPRyb są woj. małopolskie, 

podkarpackie i śląskie. W tych regionach zatem, niezależnie od przyjętego kryterium analizy 

przekazanych środków wsparcia, można wskazać na barierę wystarczającego wsparcia 

finansowego obszarów wiejskich.  

2.1.10 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego 

W obecnej perspektywie finansowej w PROW dostępne są środki pomocowe kierowane do jednostek 

samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje lokalne. Wysokość dostępnych środków dla JST to 

16% środków dzisiejszego PROW 2007-2013. Istotną barierą zatem dla rozwoju obszarów wiejskich może 

być zadłużenie JST (limit 60%)47  i w konsekwencji brak środków na wkład własny inwestycji. 

Tabela 6. Działania samorządowe PROW 2007-2013 

Działanie Oś PROW Beneficjent 

Limit 

środków [w 

euro] 

125. Poprawianie i 

rozwijanie infrastruktury 

związanej z rolnictwem i 

dostosowaniem rolnictwa i 

leśnictwa (schemat I. 

Scalanie gruntów) 

Oś I. Poprawa 

konkurencyjności 

sektora 

rolnego i leśnego 

Starostwo powiatowe 637 531 111 

125. Poprawianie i 

rozwijanie infrastruktury 

związanej z rolnictwem i 

dostosowaniem rolnictwa i 

leśnictwa (schemat I. 

Gospodarowanie 

rolniczymi zasobami 

Oś I. Poprawa 

konkurencyjności 

sektora 

rolnego i leśnego 

Wojewódzki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych 

                                                 
47Łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) na koniec roku budżetowego nie może być wyższa niż 60% 
wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. ustawy o finansach publicznych). 
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wodnymi) 

321. Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności 

wiejskiej 

Oś III. Jakość życia na 

obszarach wiejskich  

Gmina lub jednostka 

organizacyjna, dla której 

organizatorem jest j.s.t. 

wykonująca zadania 

określone w zakresie pomocy 

1 609 786 431 

313/322/323 Odnowa i 

rozwój wsi  

Oś III. Jakość życia na 

obszarach wiejskich; 

środki na Odnowę i 

rozwój wsi dostępne 

są również dla JST w 

osi LEADER  

 

gmina 

instytucja kultury, dla której 

organizatorem jest jednostka 

samorządu terytorialnego 

kościół lub inny związek 

wyznaniowy 

organizacja pozarządowa o 

statusie OPP 

589 580 000 

413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju  

Oś Leader.  Gmina lub jednostka 

organizacyjna, dla której 

organizatorem jest j.s.t. 

wykonująca zadania 

określone w zakresie pomocy 

(z wyłączeniem działań 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej i 

Tworzenie i rozwój mikro 

przedsiębiorstw) 

620 500 000* 

*  budżet działania 413 przedstawiony łącznie dla całego działania  

Źródło: Opracowanie własne 

Wbrew powtarzanym niekiedy obiegowym opiniom, dane pochodzące ze sprawozdań budżetowych JST 

wskazują, że wzrost zadłużenia w latach 2009-2010 tylko do pewnego stopnia był bezpośrednio związany 

ze współfinansowaniem projektów unijnych. Takie zadłużenie to jednak zaledwie 12% nowo 

zaciągniętych kredytów i pożyczek i zaledwie 3% nowo wyemitowanych obligacji.48 W Ocenie ekspertów 

Biura Analiz Sejmowych, w najbliższych latach rosnące zadłużenie województw i największych miast nie 

zagrozi stabilności finansowej całego sektora samorządowego. Poza kilkoma wyjątkami nie ma bowiem 

zagrożenia, że do końca 2013 r. przekroczą one ustawowy limit dopuszczalnego długu. Jednak w 2014 

roku sytuacja może się pogorszyć.49 Trend ten pokazuje, że dla zapewnienia realizacji inwestycji wiejskich 

współfinansowanych ze środków pomocowych konieczne będzie zapewnienie wsparcia celem pozyskania 

kapitału na wkład własny. Problem ten będzie dotyczyć również inwestycji realizowanych przez rolników 

i przedsiębiorców wiejskich, ale z uwagi na wartość inwestycji w projektach samorządowych będzie miał 

dodatkowy efekt związany z publicznym charakterem inwestycji i jego oddziaływaniem. Na obszarach 

wiejskich funkcjonują instytucje finansowe oferujące wsparcie w formie mikropożyczek czy 

preferencyjnych kredytów. Pośród nich najważniejszym jest ARiMR z dostępnymi mechanizmami 

wsparcia krajowego50. Wsparcie połączone z działalnością w formie pomocy technicznej przeznaczone na 

szkolenia i informacje dla beneficjentów oferują oprócz banków spółdzielczych również inne instytucje 

finansowe działające na obszarach wiejskich.51 Badania wskazują, że ograniczona dostępność funduszy na 

rozpoczęcie operacji może zniechęcać do wdrożenia nawet bardzo dobrze zapowiadającego się projektu52. 

Brak zdolności kredytowej małych podmiotów jest ich cechą immanentną. Brak historii kredytowej, brak 

przygotowania biznesowego początkujących przedsiębiorców i rolników (start-up-y) dyskwalifikuje takie 

                                                 
48 P. Swianiewicz, „Finanse samorządowe: koncepcje, rozwiązania i polityki lokalne”, Municypium, w druku  
49 Monika Korolewska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak „Zadłużenie miast na prawach powiatu i województw w świetle badania 
ankietowego”. Analizy BAS nr 13 z 17 czerwca 2011 r. 
50 http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.html.   
51 Pośród instytucji skierowanych szczególnie na obszary wiejskie wymienić można Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
(więcej na: www.efrwp.com.pl), Fundacja Wspomagania Wsi (więcej na: www.fww.org.pl) oraz Fundusz na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa FDPA (więcej na: www.fdpa.org.pl).   
52 Raport Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, (2011), EFRWP   
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osoby w procesie ubiegania się o kredyt. Dlatego małe zainteresowanie tą grupą podmiotów banków 

komercyjnych. Większą ofertę kredytową oferują banki kierujące swoją ofertę do JST (tutaj głównie 

instrumenty finansowe BGK).53 Realizacja celów rozwoju gospodarczego Unii wskazana w Strategii 

EUROPA 2020 nie odbędzie się bez wsparcia małych firm działających na terenach wiejskich oraz 

wsparcia inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez gminy. Przeszło 99 proc. wszystkich firm w 

UE-27 to mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Co czwarta firma w Polsce jest zlokalizowana jest właśnie 

na wsi. Według badania Eurobarometru z 2009 roku pośród unijnych firm sektora MŚP, 81 proc. 

badanych przedsiębiorców wskazało na brak funduszy początkowych jako przyczynę w trudności w 

założeniu firmy. 

W ramach dostępnych środków pomocowych kierowanych na wieś w perspektywie finansowej  na lata 

2007-2013 mechanizmy pomocy zwrotnej przewidziane zostały w rozporządzeniu (WE) 1974/2006. 

Jednak tylko cztery kraje UE-27 (Litwa, Łotwa, Rumunia i Włochy) zdecydowały się na wdrożenie 

funduszy zwrotnych w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich. W kraju w okresie programowania do 

2013 roku wsparcie dla firm przekazywane jest głównie na zasadzie dotacji. Cechą tego systemu jest 

wykorzystanie dotacji dla beneficjanta jednorazowo. Zaletą natomiast systemu instrumentów zwrotnych 

jest, że środki pomocowe mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Beneficjent zapewniony ma łatwiejszy 

dostęp do pożyczki czy poręczenia. Musi jednak zwrócić otrzymaną pomoc. Fundusze są następnie 

dystrybuowane do kolejnego beneficjenta. Istotne zadanie w systemie ma pośrednik finansowy. Funkcję 

tę pełni bank, fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, fundusz poręczeniowy lub pożyczkowy. 

Przykładem wykorzystania funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym  jest inicjatywa JEREMIE. 

W kraju powołano pięć funduszy powierniczych, których menedżerem jest BGK. W ramach JEREMIE 

udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Innym przykładem wykorzystania mechanizmów zwrotnych jest kredyt technologiczny 

w ramach PO IG. Przedsiębiorcy mogą korzystać z tej formy wsparcia na realizację tzw. inwestycji 

technologicznej polegającej na zakupie nowej bądź własnej technologii, jej wdrożeniu w celu wytwarzania 

nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług. 

Na konieczność ułatwienia dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania oraz potrzebę zapewnienia 

dodatkowej zachęty do realizacji lokalnych projektów wskazują badania. Mechanizmem wspierającym 

wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich w formie realizacji inwestycji wiejskich będzie dalszy 

rozwój lokalnych funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych (poręczeniowych). Oprócz finansowania z 

wykorzystaniem dotacji, w pakiecie proponowanych rozporządzeń dotyczących funduszy unijnych na lata 

2014-2020 Komisja Europejska proponuje, żeby wsparcie dla przedsiębiorstw i projektów, które 

prawdopodobnie przyniosą znaczne korzyści finansowe, było dostarczane głównie poprzez innowacyjne 

instrumenty finansowe. Pośród dostępnych form wsparcia przewiduje się dotacje na spłatę odsetek oraz 

współfinansowanie wydatków w odniesieniu do działań obejmujących wkład do funduszy kapitału 

podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancji i funduszy pożyczkowych. Autorzy raportu o sytuacji mikro i 

małych firm w 2011 roku przygotowanego przez Bank Pekao SA z firmą PBS DGA zwracają uwagę na 

znaczenie instrumentów finansowych w nowej perspektywie finansowej UE. Z uwagi na efekt dźwigni 

finansowej, dzięki której skala wykorzystania środków budżetowych może być dużo większa niż w 

przypadku systemu dotacyjnego. Z punktu widzenia firm uruchomienie instrumentów zwrotnych oznacza 

możliwość wielokrotnego korzystania z finansowania w całym okresie programowania. Brak również 

uzależnienia swoich planów inwestycyjnych od harmonogramu naboru wniosków. Tymczasem dla 

administracji korzyścią może być zmniejszenie obciążeń związanych ze spiętrzeniem składanych 

wniosków w krótkim okresie naboru. 

2.1.11 Podsumowanie 

Przedstawione w niniejszym rozdziale czynniki potencjału endogennego obszarów wiejskich w Polsce w 

ujęciu porównawczym wskazują większe zróżnicowanie regionalne czynników warunkujących 

                                                 
53 Działania BGK realizowane zgodnie z przepisami ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 
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efektywność produkcji rolniczej i efektywnego gospodarowania zasobami, uwarunkowania sektora rolno-

spożywczego i leśnego niż - wyraźnie bardziej jednolitych dla obszaru kraju - czynników dotyczących 

jakości życia i prowadzenia działalności pozarolniczej na terenach wiejskich.  

Dla czynnika migracje dostrzegalna jest polaryzacja terenów wschodniej polski, gdzie młodzi ludzie 

wyjeżdżają ze wsi i terenów zachodnich kraju w tym w terenach stanowiących funkcjonalne zaplecze do 

miast, migrację mieszkańców miast na terenach wiejskich. Tymczasem siły sprawcze rozwoju obszarów 

wiejskich tkwią w ich mieszkańcach. Podstawowym wyznacznikiem i kierunkiem działania powinno być, 

oprócz modernizacji samych gospodarstw, wpływanie na zmianę ich otoczenia. Zagrożeniem jest słabo 

rozwinięta infrastruktura techniczna. Powszechnie jako czynnik ułatwiający niwelację dysproporcji 

rozwojowych wskazuje się dostęp do technologii informatycznej i teleinformatycznej, w tym zwłaszcza do 

Internetu. Według danych KE, na koniec 2009 r. jedynie 43% obszarów wiejskich w Polsce miało dostęp 

do infrastruktury szerokopasmowego Internetu. Podobnie niski wskaźnik prezentowały Bułgaria i 

Rumunia. Najlepsze pod tym względem prezentowało się woj. małopolskie (65% gospodarstw z dostępem 

do Internetu), podczas gdy analiza graniczącego z regionem małopolskim woj. świętokrzyskiego wskazuje 

na dostęp do sieci jedynie 52%. We wszystkich regionach zanotowano niewielki wzrost współczynnika 

starości w okresie 2007-2010. Jest to także wynik cyklów demograficznych. Najmniej korzystna sytuacja 

występuje w regionach odpływu migracyjnego (podlaskie, lubelskie i opolskie), zaś stosunkowo niski 

poziom współczynnika starości charakteryzuje województwa: małopolskie, podkarpackie i pomorskie. 

Zróżnicowanie regionów pod względem udziału mieszkańców z wykształceniem wyższym nie jest duże. 

Głównym problem wsi pozostaje wysoki stopień bezrobocia uwzględniając tzw. „bezrobocie ukryte” i 

tereny „chronicznego bezrobocia”. Najgorsza sytuacja pod tym występuje w województwach: 

podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i lubelskim, które cechuje stosunkowo wysoki udział 

ludności wiejskiej. Natomiast najwyższy współczynnik bezrobocia na wsi notuje się w województwach: 

warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 

Rośnie zaangażowanie ludności wiejskiej w organizacjach społecznych oraz w pracach na rzecz rozwoju 

wsi. Za korzystne można uznać instrumenty służące wsparciu budowania kapitału społecznego na wsi 

Leader i Oś. priorytetową 4. PO RYBY oraz Fundusz Sołecki. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, 

może stanowić jeden z wielu czynników rozwoju obszarów wiejskich, ale tylko w sporadycznych 

przypadkach wsi czy gmin może stanowić czynnik dominujący. Nie można liczyć na poważniejszy wpływ 

na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich na bazie turystyki wiejskiej na zdecydowanej większości 

obszarów wiejskich Polski. Wśród obszarów o wysokim potencjale rozwoju funkcji turystycznej wymienić 

można: Karpaty, Kotlinę Kłodzką, Puszczę Białowieską, Góry Świętokrzyskie, Pobrzeże Bałtyku oraz 

Pojezierze Suwalskie. Niedostateczny stopień wyposażenia w infrastrukturę może stanowić zagrożenie 

degradacji środowiska przyrodniczego, barierę dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz obniżać 

warunki bytowe mieszkańców. Obszary o lepszym wyposażeniu infrastrukturalnym charakteryzują się 

wyższym poziomem przedsiębiorczości. Zróżnicowania regionalne w poziomie nasycenia siecią 

wodociągową wynikającą co prawda z czynników historyczno-przyrodniczych, które sprawiają, że 

zachodnia część Polski była i jest znacznie lepiej wyposażona w sieć wodociągową niż wschodnia Polska. 

Podobnie w zakresie dostępności sieci kanalizacyjnej wartości te były istotnie zróżnicowane regionalnie – 

od 25% w woj. lubelskim do 66% w woj. zachodniopomorskim. Różnice te w dużej mierze wynikają z 

uwarunkowań historycznych, osadniczych oraz przyrodniczych. Największy przyrost liczby dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym nastąpił w województwach wschodniej Polski (przykładowo w 

lubelskim wzrost z 20% w 2007 r. do 42% w 2010, w świętokrzyskim z 26% do 53%). Jednakże w 

dalszym ciągu najwyższe wartości analizowany wskaźnik osiągnął w zachodniej części kraju – jest to 

rezultatem istniejącej tam struktury funkcjonalnej, społecznej oraz osadniczej. Przeciętnie na obszarach 

wiejskich Polski liczba uczniów szkół podstawowych w 2010 r. stanowiła zaledwie 91% tej odnotowanej 

w 2007 r. i nie dostrzeżono w tym czynniku istotnych uwarunkowań regionalnych.  

Obszary wiejskie pełnią przede wszystkim funkcje rolnicze, ale zmiany dokonujące się w ostatnich 

kilkunastu latach, zgodnie z polityką wielofunkcyjnego rozwoju wsi, powodują dynamiczny rozwój funkcji 

pozarolniczych. Obszary wiejskie równocześnie pełnią szereg funkcji społecznych, ekonomicznych i 

kulturowych. Największymi udziałami gruntów ornych w ogólnej powierzchni UR charakteryzowały się: 

woj. opolskie – 89,1%, kujawsko pomorskie – 88,3% i wielkopolskie – 84,4%, najniższymi zaś małopolskie 

– 62,5% i podlaskie – 63,4%. Struktura agrarna pokazuje zróżnicowanie na wielkoobszarowe 
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gospodarstwa woj. zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego i małe niskotowarowe 

gospodarstwa woj. podkarpackiego. Bardzo wysokim stopniem towarowości rolnictwa charakteryzowały 

się województwa północne (74-76%) o dużych przeciętnych rozmiarach gospodarstw, z których część 

powstała po likwidacji wielko przestrzennych gospodarstw państwowych na początku lat 90. Najniższy 

poziom tego wskaźnika charakteryzował woj. podkarpackie (56,8%) i małopolskie (60,4%), cechujące się 

dużym rozdrobnieniem gospodarstw i które w znacznym stopniu produkują na potrzeby własne. 

Stosunkowo wysokie wskaźniki produktywności ziemi miały miejsce w małych gospodarstwach woj. 

małopolskiego i śląskiego, osiągane w większym stopniu dzięki wysokim nakładom ludzkiej siły roboczej. 

Podobnie wysoki wskaźnik produktywności wykazywały gospodarstwa woj. wielkopolskiego i Kujaw. 

Niski poziom tego wskaźnika notowano natomiast na terenie Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. 

Badania realizowane wśród przedsiębiorców wykazały znaczną przewagę negatywnych opinii o 

prowadzeniu działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo. Uwzględniając, że 25% 

powierzchni kraju, z czego ponad 30% stanowiły użytki rolne stanowią obszary sieci NATURA 2000 w 

regionach objętych siecią można wskazać na wpływ tego czynnika na rozwój obszarów wiejskich. 

Podobnie praktycznie na całym terenie kraju występuje problem eutrofizacja i degradacja zasobów 

wodnych mających negatywy wpływ na ochronę środowiska na terenach wiejskich. W skali kraju 

odnotowywane jest ożywienie w sektorze rolno-spożywczym, gdyż pod wpływem wzrostu dochodów 

rozwija się krajowy rynek żywności i napojów; rośnie również orientacja eksportowa przedsiębiorstw 

przemysłu spożywczego, co wyraża się we wzroście udziału eksportu w sprzedaży. W tym jednak zakresie 

uwarunkowania regionalne związane są z przeważającą prowadzoną produkcją rolniczą na danym terenie 

kraju. Podobnie wygląda diagnoza potencjału tworzenia i funkcjonowania grup producentów. Czynniki 

endogeniczne rozwoju obszarów wiejskich wpierane są dzięki funduszom unijnym kierowanym na wieś. 

Analiza transferów pieniężnych w ramach środków unijnych WPR (płatności bezpośrednie, PROW 2007-

2013, PROW 2004-2006, SPO 2004-2006, SAPARD, Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw) oraz 

WPRyb (PO Ryby i Wspólna organizacja rynków rybnych) pokazuje jednak znaczne dysproporcje 

regionalne. Regionami, które statystycznie najwięcej skorzystały ze środków unijnych są woj. pomorskie, 

podlaskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Natomiast regionami, które najmniej 

statystycznie skorzystały ze środków pomocowych WPR i WPRyb są woj. małopolskie, podkarpackie i 

śląskie. W tych regionach zatem, niezależnie od przyjętego kryterium analizy przekazanych środków 

wsparcia, można wskazać na barierę wystarczającego wsparcia finansowego obszarów wiejskich. 
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2.2 Wsparcie obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 

Kierunki polityki krajowej wobec obszarów wiejskich po 2013 roku określone zostały w 

następujących dokumentach strategicznych: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 

Rybactwa, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 

Wizja obszarów wiejskich, przedstawiona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 

podkreśla zróżnicowany rozwój obszarów wiejskich, ich zarówno rolniczy, jak i pozarolniczy 

charakter oraz znaczenie wsi jako dostarczyciela dóbr publicznych. Polityka wobec obszarów 

wiejskich zwiększać ma ich atrakcyjność jako miejsca zamieszkania i podejmowania działalności, 

zapewniać spójność społeczną w zakresie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i 

społecznej. 

Realizacja celów szczegółowych Strategii, takich jak: wzrost jakości kapitału społecznego, ludzkiego, 

zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; poprawa warunków życia na obszarach 

wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej; bezpieczeństwo żywieniowe; wzrost 

produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz ochrona środowiska i adaptacja do 

zmian klimatu na obszarach wiejskich niesie za sobą pakiet kierunków interwencji. 

W ramach realizacji celu szczegółowego Wzrost jakości kapitału społecznego, ludzkiego, zatrudnienia i 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich kierunki interwencji zmierzają do: podniesienia 

umiejętności, wykształcenia i mobilności zawodowej mieszkańców wsi poprzez rozwój kształcenia 

ustawicznego, zwiększenia innowacyjności sektora rolno-spożywczego, wzrost kompetencji ICT na 

obszarach wiejskich, promocję elastycznych form zatrudnienia, aktywizację lokalnych rynków pracy 

skupionych wokół mniejszych miast, wzmacnianie powiązań miasto-wieś (w tym dostępność 

infrastrukturalna), wspieranie przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy, w tym zwiększanie 

dostępu do źródeł finansowania przedsiębiorczości wiejskiej, wzmacnianie i rozwój kapitału społecznego, 

w tym przedsiębiorstw ekonomii społecznej dla zagospodarowania zmarginalizowanych zasobów pracy.  

Realizacja celu Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej obejmuje kierunki interwencji takie jak: rozbudowa i modernizacja poszczególnych typów 

infrastruktury technicznej, rozwój alternatywnych źródeł energii, zwiększenie dostępności przestrzennej i 

finansowej infrastruktury ICT, budowę i rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz społecznej, a także 

infrastruktury bezpieczeństwa.  

Kluczowe i dystynktywne dla obszarów wiejskich Bezpieczeństwo żywieniowe wymagać będzie 

interwencji zmierzających do utrzymania gruntów rolnych, optymalizacji bazy produkcyjnej, rozwoju 

systemów zapewnienia jakości produkowanej żywności, zwiększenia udziału producentów rolnych w 

łańcuchu dostaw, promocji żywności wysokiej jakości, itp. 

Realizacja celu szczegółowego Wzrost konkurencyjności i produktywności sektora rolno-spożywczego 

pociągać za sobą będzie modernizację infrastruktury przemysłowej, innowacyjność sektora, rozwój 

sektora B+R w tym obszarze, wzmacnianie struktur sektora poprzez organizacje producentów, promocję 

sektora na rynku europejskim i globalnym. 

Cel szczegółowy Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich wymagać 

będzie interwencji skierowanych na ochronę różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych 

obszarów wiejskich, właściwe planowanie przestrzenne i zachowanie unikatowego krajobrazu wiejskiego, 

adaptację rolnictwa do zmian klimatu, zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i zmniejszenie emisji CO₂, 

racjonalizację gospodarowania obszarami leśnymi, w tym zalesianie gruntów, zwiększenie znaczenia 

odnawialnych źródeł energii.  

Polityka krajowa wobec obszarów wiejskich, sformułowana w dokumentach strategicznych odpowiadać 

ma na następujące wyzwania rozwojowe, sformułowane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego: 

 Lepsze wykorzystanie potencjałów najważniejszych obszarów miejskich do kreowania wzrostu i 

zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych obszarów; 
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 Zapewnienie spójności wewnętrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań 

przestrzennych; 

 Zwiększenie potencjału do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji; 

 Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów 

pracy; 

 Poprawa jakości zasobów pracy; 

 Odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego; 

 Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych; 

 Wykorzystanie zasobów kultury i turystyki dla rozwoju regionalnego; 

 Efektywne stymulowanie rozwoju kapitału społecznego; 

 Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej i teleinformatycznej do wspierania 

konkurencyjności i zapewniającej spójność terytorialną kraju; 

 Podwyższenie zdolności instytucjonalnej. 

Realizacja KSRR oznacza konieczność koncentracji interwencji publicznej na działaniach pro-

rozwojowych i pro-zatrudnieniowych, które umożliwią trwałe zwiększenie bazy dochodowej na 

poszczególnych obszarach wiejskich. Ponadto interwencje polityki regionalnej mają uwzględniać 

konieczność zagwarantowania komplementarności i spójności z interwencjami polityk sektorowych. 

Również kontrakty terytorialne w poszczególnych regionach obejmować mają kwestie rozwoju obszarów 

wiejskich oraz ich powiązań funkcjonalnych i przestrzennych z obszarami miejskimi. Zgodnie z przyjętym 

w KSRR podejściem terytorialnym, przyporządkowanie poszczególnych typów interwencji wynikać 

będzie z asymetrycznej presji wyzwań rozwojowych, z kontekstu szans rozwojowych i analizy problemów 

poszczególnych terytoriów. Realizacja badania, objętego niniejszą ofertą, dostarczy informacji na temat 

ograniczeń, potencjału i pożądanych kierunków interwencji wobec obszarów wiejskich w poszczególnych 

regionach i subregionach Polski.  

Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju realizacja celów strategicznych w 

poszczególnych regionach i subregionach powinna uwzględniać także rolę powiązań wieś-małe miasta. 

Ważną kategorię stanowią miasta powiatowe liczące pomiędzy 20-50 tysięcy mieszkańców pełniące 

ważną rolę w zakresie funkcji sektora publicznego w odniesieniu do obszarów wiejskich. Znaczenie tych 

ośrodków jest szczególnie istotne na wiejskich obszarach depopulacyjnych, bowiem zapewniają one 

trwałość i ciągłość osadnictwa w przestrzeni. Osadnictwo na obszarach wiejskich w dużej mierze ma 

charakter rozproszony – przeciętna wieś jest niewielka. Nasila się proces odpływu ludności, szczególnie z 

małych wsi liczących poniżej 100 mieszkańców, położonych w peryferyjnych regionach wschodniej Polski. 

Jednocześnie w strefach wokół dużych i średniej wielkości miast wzrasta intensywność osadnictwa, a 

struktura gospodarki ulega zróżnicowaniu jako skutek rozwoju funkcji pozarolniczych, w tym 

produkcyjnych i usługowych, a także mieszkaniowych, w związku ze zwiększaniem się skali dojazdów do 

pracy. Wsparcie procesów dyfuzji regionalnej polegać będzie m.in. na: wspieraniu rozwoju ośrodków 

subregionalnych, które mają często szczególne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, głównie jako 

katalizatory tworzenia funkcji pozarolniczych oraz jako inkubatory przedsięwzięć aktywizujących 

otaczające je tereny oraz wsparciu dla integracji przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich 

leżących w obszarze oddziaływania wielkich miast. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju podkreśla kwestie integralności i spójności rozwoju 

przestrzennego w aspekcie polityki wobec obszarów wiejskich w następujących obszarach strategicznych:  

 wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości i zatrudnienia dzięki komplementarności funkcji i 

zwiększeniu intensywności powiązań funkcjonalnych w ramach głównych węzłów układu 

osadniczego oraz pomiędzy tymi węzłami (integracja) a otaczającymi je obszarami, na których 

stymulowane są działania na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; 
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 zapewnienie wszystkim mieszkańcom niezależnie od miejsca zamieszkania możliwości udziału w 

procesach rozwojowych i dostępu do usług publicznych (spójność); 

 w skali lokalnej – integracja centrów miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz integracja 

obszarów wiejskich dokonująca się w oparciu o sieć miast powiatowych; 

 w skali regionalnej – integracja pomiędzy największymi miastami a ich bezpośrednim zapleczem, 

czyli miastami regionalnymi nie będącymi stolicami województw oraz miastami subregionalnymi 

i otaczającymi je obszarami wiejskimi. 

Cele strategiczne wobec obszarów wiejskich wymagają interwencji dążących do skupiania osadnictwa na 

obszarach rzadko zaludnionych i depopulacyjnych, zwiększenia udziału gruntów wchodzących do 

powtórnego użytkowania w związku z realizacją zasady preferencji regeneracji (odnowy), a nie 

zagospodarowania nowych obszarów, ograniczenia powierzchni bezpowrotnie traconych terenów 

czynnych biologicznie, przede wszystkim w nowych obszarach urbanizacji i miejskich obszarach 

zainwestowanych, stworzenia spójnej i hierarchicznej sieci węzłów i korytarzy ekologicznych. 

Realizacja celów krajowych dokumentów strategicznych zakłada główne źródła finansowania interwencji 

skierowanych na obszary wiejskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.  

W październiku 2011 roku Komisja Europejska (DG AGRI) przedstawiła pakiet rozporządzeń 

ustanawiających przepisy dotyczące realizacji WPR w latach 2014-2020 (rozporządzenie o płatnościach 

bezpośrednich, rozporządzenie o rozwoju obszarów wiejskich, rozporządzenie o jednolitej wspólnej 

organizacji rynków).54Jednocześnie w lipcu 2011 r. KE (DG MARE) przyjęła pakiet rozporządzeń 

ustanawiający nowe ramy legislacyjne WPRyb. Rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich 

oraz rozporządzenie w sprawie EFMR opiera się na projekcie przedstawionym przez Komisję Europejską 

(DG REGIO) w październiku 2011 r., w którym określono wspólne zasady dotyczące wszystkich funduszy 

unijnych we wspólnych ramach strategicznych (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów). 

 

W nowym okresie programowania na lata 2014-2020 zakłada się harmonizację zarządzania funduszami 

unijnymi, szczególnie w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zaprezentowane projekty aktów 

prawnych określających ramy wsparcia wspólnotowego w ramach WPR będą na przestrzeni 2012 i 2013 

roku przedmiotem dyskusji i możliwych modyfikacji w Parlamencie Europejskim. Istotne w punktu 

wdrożenia polityki rozwoju obszarów wiejskich w kraju i przystosowania systemu zarządzania i kontroli 

zarządzanego przez agencję płatniczą oraz systemów IT wspierających go jest obowiązek uwzględnienia, 

nie tylko rozporządzeń wydatnych przez Radę i Parlament Europejski, lecz również aktów delegowanych i 

wykonawczych wydawanych przez Komisję zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony. W aktach 

prawnych Rady i Parlamentu, które obowiązywać mają od 1 stycznia 2014 roku, KE została upoważniona 

do przyjmowania aktów delegowanych bądź aktów wykonawczych. W przepisach tych nie określony 

został jednak termin wydania tych przepisów przez Komisję. Wskazane zostało jednak uprawnienie do 

wyrażenia sprzeciwu w stosunku do przyjętego aktu delegowanego przez Radę bądź Parlament 

Europejski. KE wydawać będzie (podobnie jak w obecnym okresie programowania) również wykonawcze 

akty prawne. W tej formie dokonane będzie zatwierdzenie Programów (jak i ich zmiany) wraz z 

określeniem udziału środków EFRROW w Programie. W szczególności, w formie decyzji KE ustali zestaw 

wskaźników na potrzeby celów monitorowania i oceny realizacji polityki obszarów wiejskich (art. 110 ust. 

2 rozporządzenia horyzontalnego). 

W okresie programowania 2014-2020 Komisja planuje wprowadzenie wspólnych zasad finansowania, 

zarządzania i monitorowania obu filarów WPR (Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej – EFGR i 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW). Oznacza to, że 

zasady kontroli/audytu, nieprawidłowości, sankcje i kary, finansowanie wydatków i dyscyplina finansowa 

oraz  inne sprawy związane z finansowaniem WPR (sprawozdawczość finansowa, wypłata zaliczek itp.), 

zasady wzajemnej zgodności i system doradztwa rolniczego zostały pogrupowane w jedno wspólnotowe 

rozporządzenie (rozporządzenie horyzontalne). Zasady wydatkowania środków z EFRROW ujęte zostały 

w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów. Rozporządzenie wprowadza również instytucję 

                                                 
54 Wersje elektroniczne dokumentów dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Propozycje-legislacyjne-WPR2020 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Propozycje-legislacyjne-WPR2020


 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 85 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

wspólnych ram strategicznych55 oraz umowy partnerskiej zawieranej na poziomie krajowym i 

zatwierdzanej przez Komisję Europejską56, w której określone zostaną zasady wspólne dla funduszy 

unijnych w tym państwie członkowskim w okresie programowania (Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz Spójności – FS, Europejski Fundusz 

Morski i Rybacki - EFMR oraz EFRROW) (art. 9 – 15 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów). W 

ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych  zakłada się ujednolicenie zasad zarządzania więcej niż 

jednym rynkiem rolnym, z wyłączeniem produktów rybołówstwa i akwakultury (interwencja na rynku, 

funkcjonowanie organizacji obejmujących swoim działaniem wiele rynków, grupy producentów) (art. 1 

rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków rolnych). W ramach polityki rozwoju obszarów 

wiejskich zakłada się większe zaangażowanie środków EFRROW do realizacji strategii Europa 202057 

przez promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w całej Unii w sposób uzupełniający 

inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólną politykę rybołówstwa. Wydatki 

EFRROW mają przyczynić się do przekształcania sektora rolnego Unii w sektor bardziej zrównoważony 

terytorialnie i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i odporny na jego zmianę oraz innowacyjny (art. 3-5 

rozporządzenia o rozwoju obszarów wiejskich). Normy i wymogi wzajemnej zgodności cross-compliance 

określające wymagania dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej 

Kulturze Rolnej zgodnie z ochroną środowiska (ang. Good Agricultural and EnviromentalConditions – 

GAEC) oraz podstawowe wymogi z zakresu zarządzania(ang. Statutory Management Requirements – SMR) 

po 2013 roku zostały określone przez KE również w sposób, który pozwolić ma na wypełnienie 

warunków strategii Europa 2020, w szczególności w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i zmian 

klimatu. Zmianie ulegnie system zarządzania środami rozwoju obszarów wiejskich. W miejsce systemu 

podziału na osie tematyczne przyjęty na okres programowania na lata 2007-2013 wprowadzony zostanie 

system pozwalający krajom członkowskim (władzom regionalnym w przypadku wdrażania programów 

regionalnych) na zaprogramowanie  środków w ramach priorytetów rozwoju obszarów wiejskich (art. 

5rozporządzenia o rozwoju obszarów wiejskich). Za pomocą wskaźników finansowych oraz wskaźników 

dotyczące produktów i celów w ramach wspólnego system monitoringu i sprawozdawczości rzeczowej 

(ang. Common Monitoring and Evaluation Framework – CMEF) określony w projektowych przepisach 

rozporządzeń wprowadzać ma większe ukierunkowanie na realizację celów wspólnotowych (art. 79 

rozporządzenia o rozwoju obszarów wiejskich).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Wspólne Ramy Strategiczne - oznaczają dokument przekładający ogólne i szczegółowe cele unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na kluczowe działania dla funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, ustanawiając dla każdego celu tematycznego kluczowe działania, które mają być wspierane 
z tych funduszy, oraz mechanizmy mające na celu zapewnienie spójności i zgodności programowania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych z politykami gospodarczymi i politykami zatrudnienia w państwach członkowskich i w Unii (art. 2 pkt 
2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów).  
56 Umowa partnerska - oznacza dokument przygotowany przez państwo członkowskie z udziałem partnerów zgodnie z podejściem 
opartym na wielopoziomowym sprawowaniu rządów, który określa strategię państwa członkowskiego, jego priorytety i warunki 
efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych w celu realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, i który został 
zatwierdzony przez Komisję w następstwie oceny i dialogu z państwem członkowskim (art. 2 pkt 18 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów). 
57 Zgodnie z unijną strategią „Europa 2020” działania wspólnoty mają skierowane zostać ku: 

1) budowaniu rozwoju inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach;  
2) rozwoju zrównoważonego (ang. sustainablegrowth), czyli transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, oraz 
3) rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu(ang. inclusive growth), czyli wspieraniu gospodarki charakteryzującej się 

wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, KOM(2010)2020 wersja ostateczna z 3.3.2010). 
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Rysunek. Cele i priorytety rozwoju obszarów wiejskich wspierane z EFRROW 2014-2020 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W przedstawianych przez KE propozycjach Przedstawione przez Komisję Europejską propozycje 

dotyczące podejścia programu Leader w okresie programowania na lata 2014-2020 służyć mają 

zintegrowaniu interwencji funduszy polityki spójności kierowanych na obszary wiejskie z EFRROW i 

EFMR. W ramach zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju możliwe będzie wsparcie operacji z wielu 

funduszy unijnych. W przypadku realizacji LSR z wielu funduszy UE wskazany ma zostać fundusz wiodący, 

jednak finansowanie funkcjonowania LGD odbywać się ma wyłącznie z jednego, wskazanego funduszu. 

Wprowadzona zostanie nowa definicja partnerstwa lokalnego złożonego z przedstawicieli sektora 

publicznego i prywatnego, co oznaczać będzie odejście od dotychczasowego definiowania lokalnych 

partnerstwa trójsektorowo, jako przedstawicieli sektor publicznego, społecznego i gospodarczego (art. 28 

rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów). Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach 

funduszy unijnych została ujednolicona, uwzględniając wspólne zasady rozliczania VAT, form wsparcia i 

dotacji w tym rozliczana dotacji w sposób uproszczony wg stawek ryczałtowanych (ang. lump sums). 

Możliwość płatności ryczałtowych nieprzekraczających 100.000 euro wkładu publicznego pozwolić mają 

na większą dostępność środków unijnych skierowanych na rozwój obszarów wiejskich (art. 55-61 

rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów). 

W okresie programowania 2014-2020 wprowadza się pewną elastyczność pod względem przenoszenia 

środków pieniężnych między filarami (do 5% płatności bezpośrednich): z I filaru do II filaru, w celu 

umożliwienia państwom członkowskim wzmacniania ich polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 

obszarze filara I wprowadza się wsparcie ryczałtowe dla młodych rolników i małych gospodarstw rolnych 

(system drobnych producentów rolnych, o których mowa w tytule V rozporządzenia o płatnościach 

bezpośrednich) zakładające jednocześnie redukcję kontroli w tych gospodarstwach (art. 47-51 

rozporządzenia o płatnościach bezpośrednich). Po 2013 roku zakłada się ponadto uprawnienie Komisji do 

redukcji w formie aktu wykonawczego w danym Państwie członkowskim obowiązkowego poziomu 

kontroli, w przypadku gdy systemy zarządzania i kontroli działają właściwie, a współczynnik błędów 

znajduje się na dopuszczalnym poziomie (art. 64 rozporządzenia horyzontalnego). W rozporządzeniu 

horyzontalnym przewidziano, że każde Państwo członkowskie – uwzględniając swoje przepisy 

konstytucyjne – ogranicza w stosownych przypadkach liczbę akredytowanych agencji płatniczych do 

jednej na państwo członkowskie lub na region. W ocenie KE na  szczeblu państw członkowskich zmniejszy 
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się ilość akredytacji i wymaganych poświadczeń wiarygodności, co zniweluje ilość audytów 

dokonywanych przez służby Komisji (art. 7 rozporządzenia horyzontalnego). Nowym rozwiązaniem w 

okresie programowania będzie wprowadzony obowiązek ustanowienia systemu informatycznego na 

potrzeby monitoringu i sprawozdawczości PROW. W wersji elektronicznej rejestrowane i zachowywane 

mają być najważniejsze informacje na temat realizacji Programu, każdej operacji wybranej do 

finansowania, a także na temat ukończonych operacji (art. 77 rozporządzenia o rozwoju obszarów 

wiejskich).  

Założenia dotyczące kierunków interwencji w ramach WPR w przyszłej perspektywie finansowej oparte 

są na realizacji następujących celów: 

 zapewnieniu Europejczykom długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego i udział z 

zaspokojeniu rosnącego popytu światowego na środki spożywcze, 

 zrównoważonej produkcji wysokiej jakości różnorodnych środków spożywczych przy 

jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych i biologicznych, 

 zapewnieniu stabilności obszarów wiejskich.  

Z myślą o osiągnięciu tych celów Komisja Europejska przedstawiła też wiele celów operacyjnych (takich 

jak wsparcie dochodów gospodarstw rolniczych, zrekompensowanie szczególnych ograniczeń 

naturalnych, zwiększenie konkurencyjności i lepszy podział wartości w łańcuchu dostaw żywności, 

zapewnienie zrównoważonego charakteru praktyk rolniczych, dostarczających środowiskowych dóbr 

publicznych, przeciwdziałanie zmianie klimatu i wreszcie umożliwienie utrzymania różnorodności 

rolnictwa poprzez rozwijanie konkretnych rynków zbytu). Dla osiągnięcia tych celów utrzymane zostaną 

oba filary WPR. Komisja ujednoliciła i rozszerzyła na wszystkie sektory WPR przepisy dotyczące 

uznawania organizacji i zrzeszeń organizacji producentów, a także organizacji międzybranżowych. 

W stosunku do bieżącego okresu programowania zdefiniowano i dołączono do listy celów WPR 

tzw. nowe wyzwania obejmujące: zmiany klimatyczne, energię odnawialną, gospodarkę wodną, 

różnorodność biologiczną, działania towarzyszące w sektorze mleczarskim, innowacyjność w zakresie 

czterech pierwszych wyzwań. 

W przyszłym okresie programowania nastąpi zmiana w I filarze WPR - (COM (2011) 625), polegająca 

na przejściu od oddzielenia płatności od produkcji (decoupling) do ukierunkowania płatności (targeting). 

Płatności jednolite przyznawane gospodarstwom zostaną zastąpione piętrowym systemem 

wsparcia, obejmującym 5 części: „pomoc podstawową” od hektara, oddzieloną od produkcji i jednolitą w 

danym państwie członkowskim lub regionie, ale niejednolitą na całym terytorium UE, przeznaczoną 

wyłącznie dla czynnych zawodowo rolników; dodatkowe wsparcie wyrównujące koszty związane z 

dostarczaniem środowiskowych dóbr publicznych, niewynagradzanych na rynku (greening component); 

płatność bezpośrednią dla młodych rolników; dodatkowe wsparcie dochodów na obszarach o 

szczególnych ograniczeniach naturalnych; wreszcie pomoc powiązaną z produkcją (związaną z liczbą 

hektarów, plonami czy pogłowiem) na rzecz określonych obszarów bądź rodzajów gospodarki rolnej ze 

względów gospodarczych i/lub społecznych. Zmieniono także zakres sektorów objętych interwencją 

publiczną.  

W zakresie II filara WPR (COM (2011) 627), Komisja Europejska zaproponowała uproszczenie 

narzędzi interwencji, w celu skoncentrowania się na wspieraniu konkurencyjności, innowacji, 

podejmowania działalności przez młodych rolników, zrównoważonego zarządzania zasobami 

naturalnymi i zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 

W ramach drugiego filaru WPR państwa członkowskie będą mogły korzystać z zestawu narzędzi 

indywidualnego zarządzania ryzykiem. W zestawie tym znajdzie się nowe narzędzie stabilizacji dochodu 

oraz wzmocnienia ubezpieczeń i funduszy wspólnego inwestowania. 

W stosunku do bieżącego okresu programowania WPR planowane jest wprowadzenie następujących 

zmian, kluczowych dla określenie pakietu instrumentów koniecznych do zastosowania w poszczególnych 

regionach/subregionach Polski w celu optymalizacji rozwoju obszarów wiejskich w Polsce: 
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 poprawa dystrybucji wsparcia bezpośredniego pomiędzy gospodarstwami o różnych wielkościach 

poprzez mechanizm degresywnej redukcji płatności - dla dużych gospodarstw (capping), oraz 

wzrost stawek wsparcia jednostkowego - dla małych gospodarstw (efekt zryczałtowanej płatności 

dla małych gospodarstw);  

 wyeksponowanie roli małych gospodarstw w europejskim modelu rolnictwa i dla realizacji celów 

strategii Europa 2020, w szczególności dotyczących wzrostu zrównoważonego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu (możliwość tworzenia tematycznych pod-programów w ramach PROW dla 

małych gospodarstw, zryczałtowana płatność bezpośrednia dla małych gospodarstw, wsparcie 

dywersyfikacji dochodów w filarze II, instrumenty wzmacniające pozycję rynkową tych 

gospodarstw);  

 rozszerzenie zakresu instrumentarium II filara WPR o działania nowe, uzupełniające w stosunku 

do obecnych instrumentów, a wychodzące naprzeciw nowym wyzwaniom (np. nowe instrumenty 

zarządzania ryzykiem, rozszerzenie zakresu działań w zakresie wsparcie dla grup producentów, 

które obejmować ma również grupy producentów owoców i warzyw finansowane w perspektywie 

finansowej z Europejskiego Funduszu Gwarancji, współpraca, rozszerzenie niektórych działań 

rynkowych na wszystkie produkty); 

 umieszczenie zapisów dotyczących doradztwa, zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) w 

rozporządzeniu ws. finansowania, zarządzania i monitoringu WPR, umieszczenie zapisów 

dotyczących zarządzania ryzykiem w rozporządzeniu ws. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z 

EFRROW, 

 nowa koncepcja wdrażania Leader – dopuszczenie realizacji strategii wielofunduszowych stwarza 

nowe możliwości rozwoju lokalnego; 

 definicja aktywnego rolnika, definicja zakłada, iż są to rolnicy, których wysokość płatności 

bezpośrednich rocznie przekracza bądź jest równa 5% łącznej sumy przychodów z działalności 

nierolniczej albo na gruntach rolnych składających się na ich gospodarstwa jest prowadzona 

minimalna działalność określona przez państwo członkowskie (definicja ta nie dotyczy rolników, 

którzy otrzymali poniżej 5 tys. euro); 

 wzrost wymagań względem działań rolno-środowiskowych i skomplikowanie całego systemu w 

związku z wprowadzeniem komponentu zielonego w I filarze (wyższy poziom bazowy zawężający 

zakres działań i zmniejszający poziom rekompensat);  

 nowe, wyłącznie biofizyczne kryteria wyznaczania ONW (wykluczające stosowanie kryterium 

społecznego, które odpowiada za znaczną część obszarów obecnie określonych jako ONW w Polsce), 

co może skutkować pewnym ograniczeniem tego obszaru i przesunięciem terytorialnym;  

 wzmocnienie roli programowania strategicznego, dążenie do ukierunkowania pomocy w sposób 

zapewniający realizację celów wyznaczonych na poziomie UE i państw członkowskich oraz odejście 

od osi w ramach PROW, co zwiększa elastyczność dla państw członkowskich; 

 możliwość opracowania tematycznych pod-programów w ramach PROW ukierunkowanych na 

wybrane zagadnienia (młodzi rolnicy, małe gospodarstwa, obszary górskie, skrócenie łańcucha 

dostaw);  

 poszerzenie instrumentarium PROW o instrumenty zarządzania ryzykiem w tym o instrument 

stabilizacji dochodów (zrekompensowanie rolnikowi poważnych strat w dochodach);  

 wysoki poziom współfinansowania z EFROW dla kategorii regionów „mniej rozwinięte”;  

 likwidacja kwotowania mleka (od 1 kwietnia 2015 r.) i cukru (do 30 września 2015 r.), przy 

zapewnieniu możliwości stosowania obowiązkowych umów kontraktacyjnych i negocjowania 

cen przez organizacje producentów i ich zrzeszenia (mleko) i utrzymanie obowiązku 

podpisywania porozumień branżowych (cukier);  
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 zmiana mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania masła z obligatoryjnego na 

fakultatywny, w rezultacie czego mechanizm nie byłby uruchamiany automatycznie każdego roku, 

jak to ma miejsce obecnie;  

 likwidacja mechanizmu dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku, wykorzystywanego w 

produkcji pasz oraz do mleka odtłuszczonego wykorzystywanego w produkcji kazeiny i kazeinianów 

oznacza, że nie będzie instrumentów pozwalających na szybką reakcję w przypadku wystąpienia 

zakłóceń funkcjonowania rynku mleka w zakresie białka mlecznego;  

 brak aktualizacji (podniesienia), ze względu na rosnące koszty produkcji, poziomu cen 

referencyjnych mięsa i zbóż; 

 dążenie do wzmocnienia pozycji producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym poprzez: (i) 

rozszerzenie uznawania przez państwa członkowskie organizacji producentów i ich zrzeszeń, jak 

również organizacji międzybranżowych, na wszystkie sektory ujęte w obecnej WPR; (ii) specjalne 

podejście do celów WPR oraz producentów rolnych i ich związków w zakresie prawa dotyczącego 

konkurencji;  

 zachęta dla organizacji producentów, ich zrzeszeń i organizacji międzybranżowych do 

dostosowania podaży do wymogów rynku z wyłączeniem wycofywania produktów z rynku, w 

odniesieniu do roślin i produktów pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem mleka). 

Istotnym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku będzie wzmocnienie terytorialne 

(a nie sektorowe) aspektu polityki rozwoju obszarów wiejskich. Środki, jakie należy wdrożyć, 

zostaną połączone w pakiety terytorialne. Przewidziano też lepsze skoordynowanie działań na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich z pozostałą częścią funduszy strukturalnych (COM (2011) 809 i 811). 

Zgodnie z założeniami dotyczącymi Wspólnych Ram Strategicznych, w zakresie terytorialnego rozwoju 

obszarów wiejskich, obligatoryjnym instrumentem polityki spójności stają się Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne dające możliwość wsparcia na różnych obszarach (uwzględniającego powiązanie 

funkcjonalne i przestrzenne miasto-wieś, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych miast 

powiatowych). Kolejny instrument – CLLD – bazujący na doświadczeniu podejścia LEADER umożliwi 

budowanie spójnych terytorialnie strategii lokalnych wzmacniania kapitału społecznego i potencjału 

zatrudnieniowego obszarów wiejskich. Zwiększona zostanie także rola instrumentów finansowych spoza 

środków europejskich w obszarze sektora przemysłowego związanego z sektorem rolno-spożywczym. 

Oparcie rozwoju terytorialnego o strategie lokalne i podejście zintegrowane (COM (2011) 615) daje 

możliwości uzyskania większej komplementarności oraz efektu synergii interwencji realizowanych na 

obszarach wiejskich niż w poprzednim i bieżącym okresie programowania58.  

                                                 
58 Źródło: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich, FundEko, 2011 
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2.3 Silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju obszarów wiejskich 

w poszczególnych województwach Polski, przy uwzględnieniu ich specyfiki i 

wewnętrznego zróżnicowania. Regionalne scenariusze rozwojowe 

Mając na uwadze powyższej opisaną sytuację gospodarczą i społeczną obszarów wiejskich, poniżej 

przedstawione zostały krytyczne czynniki sukcesu w kontekście potencjału sektora rolnego i 

spożywczego w poszczególnych regionach. Są one postawą do porównania i oceny. 

Formułowanie scenariuszy rozwoju obszarów wiejskich zostało oparte o analizę ekspercką (panele 

ekspertów na poziomie regionalnym) oraz o wyniki wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 

instytucji zarządzających rozwojem regionalnym na poziomie horyzontalnym. Przy ich formułowaniu 

wzięto też pod uwagę plany i oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów społecznych i 

gospodarczych dotyczące przyszłej perspektywy finansowej. Korzystano również z opracowań naukowo-

badawczych w zakresie doświadczeń rozwojowych regionów i subregionów w skali Europy. 

Przedstawione w poniższym rozdziale regionalne scenariusze rozwoju uwzględniają instrumenty 

przyszłego okresu programowania ze szczególnym uwzględnieniem WPR II w perspektywie finansowej 

2014-2020. 

2.3.1 Województwo dolnośląskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

 

Większość wskaźników dla obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego ma wartości wyższe niż 

przeciętnie w Polsce. Dotyczy to w porównywalnym stopniu wszystkich analizowanych sfer – 

demograficzno-społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej i rolnej. Szczególnie korzystnymi 

charakterystykami województwo cechuje się w zakresie: dodatniego salda migracji, wysokiej aktywności 

społecznej, dobrego wyposażenia w instalacje wodno-kanalizacyjne, bardzo dobrej sytuacji gospodarczej 

oraz w miarę przeciętnej sytuacji sektora rolnego. 

Wykres 4. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

dolnośląskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Mapa 27. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

 

A     B 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Mapa 28. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 29. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

 

A     B 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2011 

W okresie 2007-2010 odnotowano znaczną poprawę wartości wskaźników w województwie 

dolnośląskim ze sfer demograficzno-społecznej i gospodarczej w relacji do analogicznej zmiany na terenie 

całego kraju. Na obszarach wiejskich województwa w większym stopniu niż przeciętnie w kraju wzrosła 

aktywność społeczna, liczba nowobudowanych mieszkań, liczba podmiotów gospodarczych i dochody 

własne gmin, choć odnotowano również niekorzystne tendencje w zakresie bezrobocia. Ze względu na 

wysoki wyjściowy poziom wyposażenia infrastrukturalnego, jego zmiany cechowały się niższą dynamiką 

niż przeciętnie w kraju. Pogorszyły się makroekonomiczne wskaźniki związane z rolnictwem.  

Najlepsza sytuacja w zakresie uwarunkowań społecznych i demograficznych występuje w gminach silnie 

zurbanizowanych, pozostających pod wpływem intensywnych procesów urbanizacyjnych lub rozwoju 

wielofunkcyjnego. Należy zauważyć, iż obecnie w województwie dolnośląskim nie ma obszarów wiejskich, 

na których występuje wyłącznie jedna funkcja. Można jedynie mówić o niższym i wyższym poziomie 

wielofunkcyjności. Stąd też na obszarach, gdzie występują silne bodźce przyciągające, oferujące korzystne 

warunki życia powiązane z miejscami pracy i dobrym zagospodarowaniem infrastrukturalnym, tam 

koncentruje się ludność (dodatnie saldo migracji) – zazwyczaj młoda (wysokie udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym), dobrze wykształcona oraz aktywna społecznie (duża liczba podmiotów z sektora 

pozarządowego). W województwie szczególnie silnym odpływem migracyjnym charakteryzują się gminy  

z górskiej części regionu (zwłaszcza z Kotliny Kłodzkiej). Już od kilkudziesięciu lat obszar ten cechuje się 

bardzo dużym odpływem migracyjnym. Z kolei, podobnie jak w innych regionach kraju, 

najintensywniejszym napływem migracyjnym charakteryzują się strefy podmiejskie największych miast, 

w tym przede wszystkim Wrocławia, choć proces ten na mniejszą skalę zauważalny jest również wokół 

Legnicy, Jeleniej Góry oraz wybranych ośrodków powiatowych. Ludność tam migrująca pochodzi z dwóch 

podstawowych obszarów: miasta, wokół którego położone są obszary migracyjne lub terenów 

peryferyjnych (np. części sudeckiej regionu).  
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Wykres 5. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. dolnośląskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Obszar o korzystnych uwarunkowaniach społeczno-demograficznych obejmuje przede wszystkim 

głównie wschodnią część województwa, od szeroko pojętej strefy podmiejskiej Wrocławia (szczególnie 

wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych), sąsiedztwo Jeleniej Góry i Wałbrzycha, środkową część 

LGOM-u. Natomiast niekorzystnymi uwarunkowaniami cechują się gminy położone w Kotlinie 

Kamiennogórskiej, Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Dzierżoniowa, na północnych krańcach województwa i 

w strefie położonej na zachód od LGOM-u. Jak wspomniano uwarunkowania gospodarcze i 

infrastrukturalne kształtują całokształt warunków życia mieszkańców. Najwyższe wartości wskaźników 

w zakresie gospodarki obserwowane są w strefie podmiejskiej Wrocławia, przemysłowym obszarze 

LGOM oraz w Sudetach. Każdy z tych obszarów cechuje się innymi przyczynami takiego stanu rzeczy. W 

przypadku okolic Wrocławia (i innych dużych miast) to właśnie ośrodek miejski i generowane przez niego 

impulsy rozwojowe kształtują pozytywne trendy rozwojowe obszarów wiejskich (intensywny ruch 

budowlany, duża liczba podmiotów gospodarczych). W przypadku okolic Legnicy i Głogowa, to czynniki 

industrialno-urbanizacyjne w głównej mierze decydują o wysokich wartościach wskaźnika gospodarczego 

– bardzo wysoka rentowność kopalni miedzi sprawia, iż gminy tam zlokalizowane mają wysokie wpływy 

środków do budżetu a mieszkańcy wyższe niż przeciętnie wynagrodzenia. Z kolei w Sudetach to 

szczególnie wysokie walory turystyczne oraz istniejąca w dalszym ciągu na niektórych obszarach 

działalność przemysłowa decydują o ponadprzeciętnych wartościach wskaźnika rozwoju gospodarczego. 

Najwyższe wartości wskaźnika infrastrukturalnego są w zasadzie ograniczone wyłącznie do obszarów 

położnych w najbliższym otoczeniu Wrocławia. Im dalej od stolicy regionu, tym niższe wartości 

wskaźnika. Szczególnie niekorzystna sytuacja występuje w zachodniej części województwa i w Sudetach. 

Wszystkie analizowane wskaźniki wykazują wysoki poziom wzajemnego skorelowania – co oznacza, iż 

następuje wzajemna, trójstronna i dwukierunkowa interakcja pomiędzy uwarunkowaniami społeczno-

demograficznymi, gospodarczymi i infrastrukturalnymi. W strukturze użytków rolnych dominują grunty 

orne obejmujące 82% powierzchni gruntów rolnych (łąki 12%, pastwiska 5% oraz sady 1%). Średnia 

powierzchnia gospodarstwa w województwie dolnośląskim była większa od średniej krajowej o około 2 

ha. Struktura zasiewów zbóż zbliżona jest do średniej krajowej (około 73%). Udział roślin przemysłowych 

w województwie dolnośląskim był prawie dwukrotnie wyższy niż średnia krajowa. Blisko 46% 

gospodarstw prowadziło działalność gospodarczą związaną z produkcją zwierzęcą (produkcja mieszana). 

Pogłowie bydła i trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych było prawie 3-krotnie niższe od średniej 
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krajowej. W ostatnich latach liczba gospodarstw rolnych ulega systematycznemu zmniejszeniu. 

Największe spadki wystąpiły w gospodarstwach małych, o powierzchni kilku hektarów. Nastąpił jednak 

wzrost liczby gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha. Wiąże się to z likwidacją małych obszarowo i 

słabych ekonomicznie gospodarstw indywidualnych. Tylko w niewielkim stopniu w gospodarstwach 

rolnych prowadzona była inna działalność niż rolnicza wykorzystująca zasoby gospodarstwa (siłę 

roboczą, budynki, maszyny i narzędzia rolnicze). Jeśli już taka działalność jest prowadzona, to ogranicza 

się ona do wykonywania usług wykorzystujących własny sprzęt (np. kombajn zbożowy, buraczany, do 

zbioru kukurydzy, siewniki, opryskiwacze) oraz do działalności agroturystycznej (wynajem pokoi, 

gastronomia). Pod względem różnorodności biologicznej i rangi walorów krajobrazowych województwo 

dolnośląskie należy do najbardziej atrakcyjnych w kraju. W celu zachowania najcenniejszych walorów 

środowiska i zapobiegania jego dalszej degradacji, na terenie województwa jest tworzony regionalny 

system ochrony przyrody, stanowiący część systemu krajowego i obejmujący wszystkie formy ochrony 

prawnej, wymienione w ustawie o ochronie przyrody. Obecnie ochronie podlega tylko 18,1% powierzchni 

województwa, docelowo stanowić ma ona około 35–40%. Pod tym względem województwo dolnośląskie 

zajmuje przedostatnie miejsce w kraju.  

Tabela 7. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Korzystne uwarunkowania 

demograficzne – dodatnie saldo migracji 

 Wysoki poziom przedsiębiorczości 

 Wysoki wskaźnik aktywności społecznej 

 Dobre zagospodarowanie 

infrastrukturalne; 

 Wysoki potencjał turystyczny 

 Dobra dostępność uczelni wyższych. 

 Duże zróżnicowanie procesów 

rozwojowych wewnątrz województwa; 

 Silny odpływ migracyjny z terenów 

górskich regionu; 

 Wysoki stopień zdekapitalizowania 

budownictwa w części sudeckiej; 

 Upadek przemysłu w niektórych małych 

miastach. 

Źródło: Opracowanie własne 

W opinii ankietowanych przedstawicieli władz powiatowych oraz Lokalnych Grup Działania (LGD) 

najważniejszy czynnik rozwojowy stanowią: dostępność komunikacyjna do miasta powiatowego, jakość i 

dostępność do edukacji, walory turystyczne obszarów wiejskich, wysoka jakość środowiska, współpraca 

międzyinstytucjonalna oraz dostępność do infrastruktury telekomunikacyjnej. Z kolei za największe 

bariery ankietowani wskazywali: relatywnie niskie wykształcenie mieszkańców, wysoki poziom 

bezrobocia, niską aktywność ekonomiczną oraz aktywność inwestycyjną.  Wśród czynników rozwojowych 

sektora rolnego na pierwszych miejscach wskazywane są bardzo dobre uwarunkowania agroekologiczne 

do produkcji rolnej, łatwy dostęp do rynków zbytu produktów rolnych oraz zmodernizowane, 

nowoczesne gospodarstwa rolne. Przedstawiciele LGD wskazywali również na młody wiek właścicieli 

gospodarstw rolnych, jako na ważny zasób rolnictwa w województwie. Z kolei wśród czynników 

hamujących rozwój sektora rolnego w regionie na pierwszym miejscu należy wskazać czynniki 

organizacyjne. Otóż największą przeszkodę stanowi brak organizacji producentów i zła struktura 

wytwórcza w rolnictwie.  

Za najważniejsze inwestycje w regionie w kolejnym okresie programowania samorządy powiatowe 

wskazały: infrastrukturę komunikacyjną oraz urządzenia melioracyjne, a na dalszych miejscach dalsza 

rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i dofinansowanie przedsiębiorców. Przedstawiciele LGD 

oprócz wyżej wymienionych czynników wskazywali również na potrzebę inwestycji w zakresie: 

właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, zmniejszania zanieczyszczeń środowiska oraz 

większego wykorzystania walorów turystycznych.  

W opinii ekspertów zgromadzonych na panelu duże zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich 

województwa stanowi z jednej strony bardzo dużą szansę rozwojową, ale z drugiej strony trudność w 
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implementacji jednolitych programów rozwojowych na terenie całego regionu. Województwo posiada 

bardzo dobre uwarunkowania przyrodnicze do produkcji rolnej (gleby, okres wegetacji) oraz 

organizacyjno-strukturalne (wysoki poziom koncentracji ziemi w dużych gospodarstwach). Za główne 

zagrożenia obszarów wiejskich województwa można uznać: depopulację z części sudeckiej regionu, 

niewystarczający poziom rozwoju infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej, społecznej oraz przede 

wszystkim transportowej) na większości obszarów wiejskich regionu, dużą mobilność pracodawców 

(niepewność na lokalnych rynkach pracy) oraz przejmowanie najlepszych gleb w województwie (w 

okolicach Wrocławia) na cele nierolnicze. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie poprawiło się wyposażenie 

techniczne gospodarstw – wzrost potencjału technologicznego, poprawa jakości materiału siewnego, 

modernizacja posiadanego parku maszynowego, zakupy ziemi (powiększanie gospodarstw). Wzmocniona 

została również przedsiębiorczość lokalna oraz co bardzo istotne wytworzone zostały więzi współpracy 

przy realizacji wspólnych projektów. Należy zatem wskazać, iż opinie wskazane przez ekspertów są 

zbieżne z ocenami wyrażonymi przez przedstawicieli władz powiatowych i LGD w zakresie istniejących 

szans i zagrożeń rozwojowych.  

Zgromadzeni eksperci podkreślali, iż beneficjentów pomocy PROW można podzielić na trzy grupy: małe 

gospodarstwa, które przyczyniają się do zachowania tradycji; duże przedsiębiorstwa nastawione 

prorynkowo oraz „bracze dopłat” – gospodarstwa/ rolnicy, którzy funkcjonują tylko, aby otrzymywać 

dopłaty. Działalność tej ostatniej grupy powinna być w zdecydowany sposób ograniczona, a 

zaoszczędzone środki przekazywane na najpotrzebniejsze działania. Jako najistotniejsze działania w 

kolejnym okresie finansowym powinny być wspierane przede wszystkim: wzmacnianie konkurencyjności 

gospodarstw rolnych, różnicowanie dochodów gospodarstw rolnych, utrzymania walorów krajobrazu 

kulturowego, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej, integracja przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Powinno się dążyć do coraz większej komplementarności projektów. Współpraca różnych aktorów 

lokalnych, różnych instytucji skutkuje większym uspołecznieniem procesu wyboru projektów, 

wzajemnym zrozumieniem potrzeb lokalnych, wykorzystuje dotychczasowe efekty współpracy. 

Realizowana polityka rozwojowa powinna być w jak największym stopniu ukierunkowana terytorialnie. 

Przykładowo działania rolno-środowiskowe powinny być kierowane głównie na tereny cenne 

przyrodniczo. Ważne jest, aby realizowane projekty wspierały budowanie kapitału terytorialnego 

obszarów wiejskich. 

Tabela 8. Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Niewystarczające wewnętrzne 

skomunikowanie w regionie 

 Pogarszające się uwarunkowania 

makroekonomiczne w rolnictwie w 

regionie 

 Pogłębiająca się polaryzacja społeczno-

gospodarcza pomiędzy regionem 

sudeckim i obszarem metropolitalnym 

Wrocławia 

 Policentryczna struktura osadnictwa 

 Korzystne położenie i 

uwarunkowania naturalne 

 Możliwości rozwoju różnych form 

turystyki; 

 Nadgraniczne położenie 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 6. Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego (udział 

odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie?) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Wykres 7.  Ocena potencjału rozwojowego rolnictwa województwa dolnośląskiego (udział odpowiedzi 

"tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych rolnictwa stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie?) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

 

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 202059 obszary wiejskie zostały objęte 

odrębnym priorytetem „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. W ramach priorytetu przewidziano 

działania mające na celu:  

 

                                                 
59 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku dostępna:  
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/_temp_/02._SRWD_do_2020_r._-_Zalacznik.pdf 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/_temp_/02._SRWD_do_2020_r._-_Zalacznik.pdf
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  podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej,  

  poprawę struktury agrarnej,  

  rozwój pozarolniczej aktywności na wsi i wykształcenie nowych funkcji gospodarczych,  

 zwiększanie potencjału produkcji leśnej,  

 modernizację i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. 

Warto podkreślić, iż zawarte w Strategii kierunki rozwoju obszarów wiejskich nie odpowiadają na 

zdiagnozowane w niniejszym raporcie bariery rozwojowe oraz szanse i zagrożenia obszarów wiejskich 

województwa dolnośląskiego. Potwierdza to niski udział inwestycji infrastrukturalnych, zrealizowanych 

na obszarach wiejskich w ogóle interwencji RPO WD.  

Tabela 9. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa dolnośląskiego w latach 2007-

2013 

Oś priorytetowa <Nazwa> 
Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji (%) 

Udział ilościowy 

(liczba 

projektów)(%) 

 1 898 658 848 321 26 39 

1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich 

przedsiębiorstw ("Przedsiębiorstwa i 

Innowacyjność") 

492 094 258 149 24 40 

2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo 

Informacyjne") 

9 891 454 11 4 13 

3. Rozwój infrastruktury transportowej na 

Dolnym Śląsku ("Transport") 
727 829 889 18 40 64 

4. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

oraz bezpieczeństwa ekologicznego i 

przeciwpowodziowego Dolnego Śląska 

("Środowisko i bezpieczeństwo 

ekologiczne") 

398 315 179 60 64 52 

5. Regionalna infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku ("Energetyka") 
27 436 508 6 39 22 

6. Wykorzystanie i promocja potencjału 

turystycznego i kulturowego Dolnego 

Śląska ("Turystyka i Kultura") 

79 321 636 28 9 9 

Źródło: statystyki MRR 

Korzystna struktura agrarna oraz relatywnie dobra ekonomiczność gospodarstw rolnych województwa 

dolnośląskiego wskazują na celowość dopłat w ramach WPR I. Z uwagi na strukturę produkcji rolnej 

(głównie niska obsada inwentarza żywego) rolnictwo jest w mniejszym stopniu narażone na ryzyko 

rynkowe.60 Policentryczny charakter rozwoju województwa dolnośląskiego oraz jego bardzo dobre 

warunki przyrodnicze kierują scenariusz rozwoju obszarów wiejskich w stronę rozwijania 

wielofunkcyjności tych obszarów z silną rolą sektora rolniczego oraz wzmacniania tendencji chowu 

zwierząt w związku z rosnącym światowym popytem na mięso oraz wykorzystaniem szans rozwojowych 

związanych z przygranicznym położeniem i możliwością rozwoju różnych form turystyki.  Cecha ta pociąga 

za sobą jednak koordynacje wsparcia w ramach WPR z rozwojem infrastruktury usługowej wobec wsi oraz 

wsparciem przedsiębiorczości w małych miastach w ramach realizacji celu tematycznego nr 3 Polityki 

Spójności przyszłej perspektywy finansowej. Relatywnie niska liczba organizacji producentów i słaba 

innowacyjność sektora rolnego stanowi barierę rozwojową, którą można ograniczyć poprzez wzmocnienie 

integracji pionowej i poziomej poszczególnych sektorów produkcyjnych. W strategii rozwoju obszarów 

wiejskich konieczne tez staje się nawiązanie kooperacji międzyregionalnych ze względu na słabą pozycje 

przemysłu spożywczego. Walory przyrodnicze województwa dolnośląskiego pociągają za sobą wysoki 

potencjał rolnictwa ekologicznego. Bogate walory klimatyczno-przyrodniczo, urozmaicone warunki 

glebowe  powodują zaliczenie Dolnego Śląska do z najcenniejszych pod względem zasobów środowiska 

                                                 
60 Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk sektorowych skierowanych na obszary wiejskie i rolnictwo 
Dolnego Śląska, ekspertyza dla KSOW, B. Kutkowska 2010 
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regionów Polski. Około 22% powierzchni województwa objęte jest ochroną prawną i są to cenne 

przyrodniczo obszary, na których nie można rozwijać intensywnego rolnictwa, dlatego też rozwój 

rolnictwa ekologicznego na tych terenach staje się korzystnym zdywersyfikowaniem gospodarstw rolnych, 

posiadających poza tym potencjał do rozwoju agroturystyki oraz innych form turystyki. Dla rozwoju 

obszarów wiejskich województwa kluczowe znaczenie będzie miała dywersyfikacja interwencji WPR I i 

WPR II w zależności od subregionu, który na obszarach wiejskich można podzielić na Region Dolnośląski ( 

(wsparcie rolnictwa tradycyjnego, promocja chowu zwierząt) i Region Sudecki (wsparcie agroturystyki i 

rolnictwa ekologicznego). Wskazane wyżej słabe strony regionu (w tym upadek przemysłu w małych 

miastach i zdekapitalizowani budownictwa w regionie sudeckim pokazują znaczenie EFROW przyszłej 

perspektywy dla rozwoju obszarów wiejskich.  Przedstawiciele gmin województwa dolnośląskiego nadają 

jednak w kolejnym okresie programowania priorytet inwestycjom związanym z infrastrukturą 

kanalizacyjną, drogową oraz właściwym gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Poprawa dostępności 

przestrzennej regionu została wcześniej zdiagnozowana jako czynnik niwelujący barierę rozwojową jaką 

jest niska aktywność zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich w sektorze pozarolniczym. Pozostałe 

kierunki priorytetowe gmin województwa dolnośląskiego nie odpowiadają na wyzwania rozwojowe.  

Wykres 8. Plany inwestycyjne gmin województwa dolnośląskiego w latach 2014-202061 
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Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. 
przystanie, tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego 

                                                 
61 Na wykresach dotyczących planów inwestycyjnych gmin na lata 2014-2020 pokazane zostały średnie wartości, gdzie 1 oznacza 
inwestycje w ogóle nieistotne w przyszłym okresie programowania, natomiast 5 inwestycje, które należy zrealizować w pierwszym 
rzędzie 
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Przedstawiciele powiatów województwa dolnośląskiego nadają obszarom wiejskim priorytet w zakresie 

planowanych interwencji melioracyjnych, infrastruktury technicznej i społecznej.  

Wykres 9. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa dolnośląskiego w 

latach 2014-2020 (w %) 
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konkurencyjności 

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD 
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Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa dolnośląskiego 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie dolnośląskim. 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa dolnośląskiego bierze pod uwagę relatywnie 

niski potencjał obszarów wiejskich w zakresie różnicowania działalności w sektorze usług rolniczych oraz 

w sektorze przemysłu spożywczego. Wzmacnianie wielofunkcyjności obszarów wiejskich dotyczy jest 

relatywnie proste na obszarze Regionu Sudeckiego. Interwencje WPR mogą wzmacniać rozwój rolnictwa 

ekologicznego i agroturystyki. W przypadku Regionu Dolnośląskiego korzystne staje się wzmacnianie 

rozwoju struktury obszarowej rolnictwa, jego modernizacji oraz rozszerzenie zakresu interwencji 

wspierających organizacje producentów. Słaba jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich wyrażana 

współczynnikiem dostępności do infrastruktury społecznej może zostać zniwelowana poprzez wsparcie 

Lokalnych Grup Działania w konstruowaniu alternatywnych form usług publicznych oraz pozyskiwaniu 

środków na rozwój infrastruktury społecznej  i wykorzystani potencjału endogennego relatywnie 

wysokiego kapitału społecznego. Instrument CLLD, zaplanowany do realizacji zadań przyszłej 

perspektywy finansowej, umożliwiałby LGD realizowanie wielofunduszowych projektów, realizujących 

działania w zakresie: poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług (edukacja, pomoc 
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społeczna - walka z ubóstwem i wspieranie włączenia społecznego, zdrowie, kultura/dziedzictwo 

narodowe) oraz działania z zakresu działalności pozarolniczej oraz przetwórstwa, wprowadzania na rynek 

w tym sprzedaży bezpośredniej i marketingu artykułów rolnych na małą skalę lub artykułów o charakterze 

lokalnym/o znikomym znaczeniu w handlu artykułami rolno spożywczymi62. 

Rekomenduje się więc przyjęcie strategii WO (konkurencyjna, mini - maxi) - polegającej na koncentracji 

polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół sektora rolnego oraz wspierania wielofunkcyjności w sektorze 

usług, skierowanych do mieszkańców szerszych obszarów niż obszary wiejskie, która – wskutek trafnych 

inwestycji infrastruktury drogowej – może rozwinąć się w miastach stanowiących centra rozwojowe. Z 

kolei działania infrastrukturalne, realizowane w ramach Polityki Spójności powinny koncentrować się na 

zwiększeniu potencjału usług społecznych i usług dobra ogólnego miast znajdujących się na terenach 

zdominowanych  przez obszary wiejskie. Dużego znaczenia nabiorą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

obejmujące w ramach RPO ośrodki subregionalne i miasta gminne oraz powiatowe znajdujące się w ich 

obszarze funkcjonalnym w celu zwiększenia  chłonności ich rynku pracy dla mieszkańców obszarów 

wiejskich.  Lesistość regionu jest na poziomie średniej krajowej i wynosi 29%. Zakłada się zatem, że region 

korzystać będzie zatem w dużym stopniu z nowych instrumentów wsparcia gospodarki leśnej PROW po 

2013 roku w tym doradztwo dla posiadaczy lasów, inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 

rentowności lasów, zakładanie systemów rolnoleśnych oraz inwestycje w nowe technologie w dziedzinie 

leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych. Bieżącym wsparciem 

gospodarki leśnej będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i 

tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk 

żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów. 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to: Priorytet 2. Wzrost konkurencyjności i rentowności gospodarstw, Priorytet 3. 

Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem , Priorytet 4. Odnowa 

wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Priorytet 6. Włączenie społeczne, 

walka z ubóstwem rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Założenia Umowy Partnerstwa, 2012 
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2.3.2 Województwo kujawsko-pomorskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

 

Wykres 10. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

kujawsko-pomorskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Województwo cechuje się korzystnymi wartościami wskaźników opisujących poziom rolnictwa, jako 

region tradycyjnie wysokiej kultury rolnej. Pomimo niezbyt korzystnych warunków rolnych, wysoka 

kultura rolna i stosunkowo korzystna struktura agrarna pozwalają, przy niskich nakładach pracy, osiągać 

wysoką produkcję w rolnictwie w przeliczeniu na osobę zatrudnioną. Pozostałe wskaźniki syntetyczne 

osiągają generalnie wartości poniżej średniej. Niekorzystnie przedstawia się potencjał społeczno-

demograficzny, co wynika z peryferyjnego położenia obszarów wiejskich i stosunkowo niekorzystnych 

warunków dla rozwoju rolnictwa, co skutkowało odpływem ludności z obszarów wiejskich. Konsekwencją 

modernizacji rolnictwa oraz znacznie niższego tempa modernizacji całej gospodarki na obszarach 

wiejskich jest wysoki poziom bezrobocia na wsi. W związku z peryferyjnym położeniem obszarów 

wiejskich województwa na tle rozmieszczenia głównych ośrodków akademickich kraju, odsetek ludności 

wiejskiej z wyższym wykształceniem jest niewielki, co stanowi istotną barierę dla przekształcania 

obszarów wiejskich w obszary wielofunkcyjne. 

Także w zakresie każdego ze wskaźników opisujących uwarunkowania gospodarcze, województwo osiąga 

wartości poniżej średniej dla Polski. Wynika to przede wszystkim z monofunkcyjnej gospodarki na 

obszarach wiejskich poza strefami podmiejskimi największych miast oraz ze stosunkowo niewielkiego 

potencjału tych miast jako biegunów wzrostu o zasięgu regionalnym. 
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Mapa 30. A – wskaźnik potencjału społeczno-demograficznego, B – wskaźnik czynników 

infrastrukturalno-środowiskowych, C – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych (2010) 

A    B    C 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Mapa 31. A – Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) oraz B – udział użytków 

rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) 

 

A    B 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Potencjał społeczno-demograficzny obszarów wiejskich województwa jest silnie zróżnicowany 

wewnętrznie. Zdecydowanie najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce na obszarach podmiejskich, w obrębie 

aglomeracji bydgosko-toruńskiej, gdzie w związku z oddziaływaniem ośrodków o znaczeniu regionalnym 

postępuje od lat 90. XX w. proces suburbanizacji. Proces ten prowadzi do systematycznego odmładzania 

struktury wiekowej ludności, gdyż migruje na ten obszar przede wszystkim ludność w młodszym wieku 

produkcyjnym, wraz z dziećmi. Ludność napływowa charakteryzuje się także często wyższym poziomem 
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przedsiębiorczości, aktywności zawodowej oraz poziomem wykształcenia. Podobną strefę pozytywnego 

oddziaływania ośrodka miejskiego na potencjał społeczno-demograficzny otoczenia, chociaż o znacznie 

mniejszym zasięgu, można zaobserwować także w otoczeniu Włocławka, Inowrocławia i Brodnicy. W 

obrębie obszarów wiejskich poza strefą oddziaływania większych ośrodków miejskich, zwraca uwagę 

niski potencjał społeczno-demograficzny południowo-wschodniej części województwa, przynależnej w 

przeszłości do zaboru rosyjskiego. Na obszarze byłego zaboru rosyjskiego do dzisiaj potencjał 

ludnościowy obszarów wiejskich jest najniższy w skali kraju. Zauważalny jest wyższy poziom 

uwarunkowań infrastrukturalno-środowiskowych w zachodniej części województwa, gdzie struktura 

osadnicza jest bardziej zwarta, co umożliwia lepsze doposażenie i dostępność infrastruktury, zarówno 

technicznej, jak i społecznej. Większa powszechność infrastruktury technicznej oraz sam charakter sieci 

osadniczej sprzyjają zachowaniu walorów środowiskowych na tym obszarze. W wybranych miejscach w 

sąsiedztwie większych miast również można zaobserwować wyższe wartości wskaźnika syntetycznego, 

jednak wzrost liczby mieszkańców oraz postępujący ruch budowlany stanowią duże wyzwanie dla równie 

dynamicznego rozwoju infrastruktury. Obraz przestrzenny uwarunkowań gospodarczych w 

województwie jest bardzo czytelny i przedstawia wyraźną dominację obszarów podmiejskich, na których 

postępuje proces suburbanizacji. Korzystają one ze wspólnego rynku pracy w obrębie danej aglomeracji, 

co przekłada się na wzrost poziomu życia mieszkańców, tercjalizację struktury zatrudnienia, wzrost 

dochodów gospodarstw domowych i gmin, a wyższy potencjał społeczno-demograficzny powoduje 

większą kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców tego obszaru. Obszary te w istocie stanowią strefę 

rozwoju wielofunkcyjnego i odbiegają charakterem od tradycyjnie wiejskiej struktury gospodarki. 

Obszary wiejskie poza strefą oddziaływania większych ośrodków miejskich wykazują stosunkowo 

zrównoważony poziom uwarunkowań gospodarczych, przy nieco niższym poziomie obserwowanym 

wzdłuż wschodniej granicy województwa, co jest związane z większym znaczeniem rolnictwa na tym 

obszarze. 

Na obszarze województwa przeważają obszary pojezierne słabiej urzeźbione oraz tereny nizinne. Klimat 

na obszarze województwa jest łagodny z na ogół małymi opadami. Okres wegetacyjny jest stosunkowo 

długi, a gleby regionu zróżnicowane. Indywidualne gospodarstwa rolne dominują we wschodniej części 

województwa, a mniejszy odsetek stanowią one w części zachodniej. W strukturze własności gruntów 

charakterystyczny jest najwyższy w kraju udział gruntów kościołów i związków wyznaniowych, 

wynoszący 1,21% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Koncentrują się one na północno-wschodnich i 

południowo-zachodnich obrzeżach województwa. Spółki prawa handlowego są właścicielami niedużej 

części użytków rolnych, a wspólnoty gruntowe mają marginalne znaczenie. W strukturze agrarnej zwraca 

uwagę mały odsetek drobnych gospodarstw. Średnia wielkość gospodarstwa jest duża. W przeszłości duże 

gospodarstwa przeważały w zachodniej części województwa, a obecnie dominują one niemal na całym 

jego terenie, poza Doliną Wisły i Borami Tucholskimi. W związku z koncentracją ziemi i mechanizacją 

gospodarstw, obsada koni jest obecnie niska. Województwo cechuje się natomiast wysokim zużyciem 

nawozów wapniowych. W strukturze zasiewów zbóż stosunkowo wysoki jest udział pszenżyta i 

jęczmienia, a niski pszenicy. Udział owsa w ogólnej powierzchni zasiewów jest najniższy w kraju i wynosi 

1,4%, co związane jest z niskim pogłowiem koni. W regionie niski jest udział ziemniaków strukturze 

zasiewów. Udział ten w ostatnich latach stopniowo malał. Natomiast udział buraków cukrowych w 

strukturze zasiewów jest tutaj najwyższy w kraju i wynosi 5,4%. Uprawa buraka cukrowego koncentruje 

się w południowej części województwa. Pomimo dużej powierzchni uprawy buraka cukrowego, w 

województwie uzyskuje się relatywnie niskie plony tej uprawy. Na dużej powierzchni uprawiany jest 

także rzepak, którego plony są tutaj najwyższe w kraju i wynoszą 30,8 q/ha. Produkcja zwierzęca opiera 

się na dużej i wzrastającej obsadzie trzody chlewnej, która koncentruje się w północnej części 

województwa. W konsekwencji produkcja wieprzowego żywca rzeźnego w przeliczeniu na 1 ha użytków 

rolnych jest wysoka. Wysoka jest także produkcja wołowego żywca rzeźnego w przeliczeniu na 1 ha 

użytków rolnych, gdyż w chowie bydła przeważa kierunek mięsny. Uzupełnieniem ogólnie wysokiej 

efektywności produkcji zwierzęcej jest wysoka mleczność krów. Jako konsekwencja profilu produkcji 

rolnej rolnictwo regionu cechuje wysoki stopień towarowości. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych 

skup produktów roślinnych jest wysoki. Dotyczy to zbóż, ziemniaków, a w szczególności buraków 

cukrowych, których skup w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych jest najwyższy w kraju i wynosi 1740 

kg. Wynika to z jednej strony z dużego areału tej uprawy, a z drugiej strony z dużej liczby funkcjonujących 
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w regionie cukrowni. Także skup żywca rzeźnego w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w regionie jest 

wysoki. 

Najwyższy udział użytków rolnych w powierzchni ogółem, powyżej 80%, jest obserwowany w 

południowej oraz w północno-wschodniej części województwa. Obie te strefy znajdują się na obszarach o 

najlepszych naturalnych uwarunkowaniach dla rozwoju rolnictwa, odpowiednio na Równinie 

Inowrocławskiej oraz na Pojezierzu Chełmińskim. Również najniższy udział użytków rolnych, poniżej 

40%, jest związany z rozmieszczeniem gruntów o najniższej jakości rolniczej, w Borach Tucholskich i 

wzdłuż Doliny Wisły, szczególnie w okolicach Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, gdzie rolnictwo zostało 

wyparte przez bardziej intensywne funkcje gospodarcze. Jedynie we wschodniej części województwa 

można mówić o braku zgodności pomiędzy warunkami naturalnymi i udziałem użytków rolnych, gdyż 

rolnictwo odgrywa tam dużą rolę pomimo niekorzystnych uwarunkowań. Struktura agrarna wykazuje 

natomiast wyraźną tendencję spadku średniej wielkości gospodarstw z zachodu na wschód. W zachodniej 

części województwa ponad 90% gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha, a we wschodniej części 

gospodarstw takich jest poniżej 70%. Tendencja ta nawiązuje do ogólnego tła struktury agrarnej w kraju i 

wynika w głównej mierze z uwarunkowań historycznych. Wyjątkiem od tej zasady są obszary o najniższej 

rolniczej przydatności gruntów, w równoleżnikowym odcinku doliny Wisły oraz w Borach Tucholskich, 

gdzie rolnictwo odgrywa niewielką rolę i większych gospodarstw rolnych jest niewiele. 

 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2011 

 

Wykres 11. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. kujawsko-pomorskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie 

standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego obserwuje się stagnację w obrębie 

czynników infrastrukturalnych i potencjału społeczno-demograficznego. Stanowi to pewne zagrożenie, że 

obszary wiejskie, w związku z ograniczaniem potencjału endogenicznego, w coraz większym stopniu będą 

polegały na funkcji rolniczej. Udział obszarów prawnie chronionych w województwie jest zbliżony do 
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średniej dla Polski. Na terenie województwa nie występują parki narodowe. Natomiast aż 13,2% 

obszarów wiejskich województwa zajmuje 9 parków krajobrazowych. 

Tabela 10. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Korzystne warunki naturalne dla rolnictwa 

 Efektywne i konkurencyjne rolnictwo 

 Rozwinięty przemysł przetwórstwa rolnego 

 Korzystna struktura agrarna i pozytywne jej 

zmiany 

 Brak przeludnienia agrarnego 

 Niski poziom wykształcenia mieszkańców; 

 Odpływ ludności z peryferyjnych obszarów 

wiejskich 

 Wysokie bezrobocie rejestrowane 

 Niski poziom pokrycia planami 

przestrzennego zagospodarowania 

 Brak promocji regionu i produktów 

regionalnych 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Najważniejszymi czynnikami rozwojowymi obszarów wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego według 

ankietowanych przedstawicieli starostw powiatowych i LGD są: współpraca międzygminna i 

międzypowiatowa, wysoka jakość środowiska przyrodniczego, jakość i dostępność edukacji, łatwy dostęp 

komunikacyjny do miasta powiatowego, dziedzictwo kulturowe obszaru i aktywność społeczna 

mieszkańców. Natomiast jako barierę dla rozwoju regionu najczęściej wskazywano: wysokie bezrobocie 

mieszkańców oraz niską aktywność gospodarczą i przedsiębiorczość mieszkańców. Respondenci 

potwierdzają więc diagnozę mocnych i słabych stron województwa, wskazując, że wysokie bezrobocie i 

słaby kapitał ludzki nie stymulują rozwoju obszarów wiejskich. 

W przypadku sektora rolniczego jako czynniki rozwojowe stanowiące największy potencjał regionu 

wskazywano korzystne warunki przyrodnicze oraz nowoczesne gospodarstwa rolne. Jako największy 

problem wskazywano natomiast brak organizacji producentów. Wyniki badań społecznych potwierdzają 

więc stwierdzone w diagnozie występowanie korzystnych warunków przyrodniczych dla rozwoju 

rolnictwa w niemal całym województwie oraz obecność dużej liczby zmodernizowanych, 

wyspecjalizowanych, towarowych gospodarstw rolnych. Brak organizacji producentów należy natomiast 

postrzegać jako bardziej ogólny problem polskiego rolnictwa, gdyż tylko w jednym z 16 województw nie 

była to bariera wskazywana najczęściej. 

Poważnym problemem w województwie kujawsko-pomorskim jest odpływ ludności z peryferyjnie 

położonych obszarów wiejskich do dużych miast, położonych głównie poza terenem województwa. 

Odpływ taki jest z jednej strony nieunikniony, gdyż jest naturalną konsekwencją występowania 

zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na osi centrum-peryferie. Z drugiej strony jest 

to poważne zagrożenie stagnacji dużych obszarów stałego odpływu ludności, gdyż migracje dotyczą w 

największym stopniu młodej, przedsiębiorczej i wykształconej części społeczeństwa. Dotychczas proces 

ten był ograniczany poprzez system dopłat bezpośrednich, które skłaniały do kontynuowania działalności 

rolniczej przez właścicieli niedużych gospodarstw. Jest to jednak działanie tymczasowe, gdyż 

obserwowany rozwój i specjalizacja najnowocześniejszych gospodarstw spowoduje w kolejnych latach 

stopniową likwidację małych, niekonkurencyjnych gospodarstw. Aby powstrzymać emigrację w 

perspektywie długoterminowej w skali regionu należy wspierać rozwój małych przedsiębiorstw na 

obszarach wiejskich, w szczególności tych z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, a w skali lokalnej 

aktywizować potencjał endogeniczny danego obszaru, kierując wsparcie terytorialne w zależności od 

specyfiki obszaru, np. stymulowanie wykorzystania OZE, rozwój agroturystyki, a w bliższej odległości od 

większych miast poprzez umożliwienie codziennych dojazdów do pracy. Istotnym zagrożeniem jest także 

degradacja przestrzeni produkcyjnej związana z porzucaniem tradycyjnych zasad dobrej kultury rolnej i 

wprowadzaniem monokultury zbożowej. Degradacja gleby skutkująca spadkiem zawartości próchnicy 

powoduje spadek retencji. Ma to swoje konsekwencje zarówno w rolnictwie, gdyż region cierpi na 
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niedostatek opadów, jak i w szerszym wymiarze, co związane jest ze zmianami klimatu i zwiększoną 

podatnością na susze i powodzie. 

Dużą szansą dla województwa jest natomiast terytorialne podejście w kolejnym okresie programowania 

WPR, co umożliwi koncentrację działań zgodnie ze strategią rozwoju regionu opierającą się na 

zróżnicowanym potencjale. Pozwoli to na zdecydowanie bardziej efektywne wydatkowanie środków, gdyż 

działania ukierunkowane na ochronę przyrody i krajobrazu będą mogły być w większym stopniu 

kierowane na obszary, gdzie zalesienia i rozwój agroturystyki mają większe uzasadnienie ze względu na 

słabe gleby, a działania skupiające się na modernizacji rolnictwa będą mogły w większym stopniu trafiać 

do obszarów o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju intensywnego rolnictwa. W oparciu o 

obserwowany rozwój rolnictwa, szansą na zrównoważenie struktury zatrudnienia na obszarach wiejskich 

i zahamowanie odpływu ludności może być równoległy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z 

branży przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego bazujących na miejscowych płodach rolnych. 

Dużą szansą dla obszarów wiejskich jest wykorzystanie w jeszcze większym stopniu potencjału OZE. 

Zwiększenie wykorzystania OZE w produkcji energii jest nieuniknione, a w województwie kujawsko-

pomorskim zasoby tego typu są wyjątkowo bogate i zróżnicowane. Wytwarzanie energii wiatrowej już 

obecnie odgrywa znaczącą rolę, na terenie województwa istnieje 1 duża i 53 małe elektrownie wodne, 

coraz większa liczba gospodarstw domowych korzysta z energii słonecznej, a na szczegółowe rozpoznanie 

oczekuje potencjał energii geotermalnej. Wobec tego nieuzasadnione wydaje się wykorzystywanie na 

większą skalę biomasy pozyskiwanej w rolnictwie regionu o tak dużym potencjale produkcji żywności. 

Tabela 11. Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Niekorzystne procesy demograficzne 

(starzenie się i ubytek ludności) 

 Ekstensyfikacja produkcji 

(monokultury) w dużych 

gospodarstwach rolnych 

 Pogłębiające problemy na rynku pracy w 

związku z planowanym ograniczeniem 

zatrudnienia w rolnictwie (brak 

alternatywy dla zatrudnienia 

pozarolniczego) 

 Podejście terytorialne w ramach WPR 

 Wsparcie dla licznych nowoczesnych 

gospodarstw 

 Wsparcie dla małych i średnich 

przedsiębiorstw z branży przetwórstwa 

rolnego 

 Pozyskanie energii z OZE 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 12.Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 

(udział odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią 

obecnie potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie?) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 13. Ocena potencjału rozwojowego rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego (udział 

odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych rolnictwa stanowią 

obecnie potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W Strategii Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku63 obszary wiejskie zajmują 

szczególne miejsce. Załącznik do Strategii stanowi sektorowy dokument strategiczny „Strategia Rozwoju 

                                                 
63 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku dostępna:  
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Obszarów wiejskich i Rolnictwa”.  W dokumentach strategicznych dla województwa kujawsko-

pomorskiego wskazano szczegółowo uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich,  

wyznaczono obszary problemowe, wskazano szanse i zagrożenia rozwoju, przedstawiono wizję rozwoju 

oraz wymieniono zestaw programów do realizacji. W analizie SWOT wskazano mocne strony regionu  w 

zakresie  

uwarunkowań gospodarczych. Zwrócono uwagę na stan sektora rolnego,  

wymieniając, iż województwo kujawsko-pomorskie posiada:   

 bogate zasoby surowcowe: kopaliny, surowce pochodzenia rolniczego, leśnego,  

 warunki przyrodnicze korzystne dla rozwoju rolnictwa ekologicznego,  

 korzystną strukturę obszarową gospodarstw rolnych z tendencją zmian w kierunku gospodarstw 

dużych,  

 czołowe pozycje w skali kraju w produkcji rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym,  

 kształtującą się grupę gospodarstw producentów rolnych mogących konkurować na europejskim 

rynku rolnym,  

 wysoką aktywność rolników regionu w wykorzystaniu środków unijnych.  

W Strategii opis tendencji rozwojowych obszarów wiejskich wskazuje na wyraźne  podejście sektorowe 

jednakże należy podkreślić przypisywanie rolnictwu dużej wagi w strukturze gospodarczej regionu64.  

 

Wysoką rangę obszarów wiejskich w realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego najpełniej obrazuje relatywnie wysoki udział obszarów wiejskich w inwestycjach 

infrastrukturalnych RPO WK-P.  

Tabela 12. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa kujawsko-pomorskiego w 

latach 2007-2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 
Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział ilościowy 

(liczba 

projektów)(%) 

 2 181 083 214 609 37 41 

1. Rozwój infrastruktury technicznej 965 231 601 203 50 84 

2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie 

środowiska 
387 668 284 90 64 65 

3. Rozwój infrastruktury społecznej 189 502 450 53 24 41 

4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego 
118 819 695 16 44 20 

5. Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw 
380 848 521 230 28 32 

6. Wsparcie rozwoju turystyki 139 012 664 17 35 43 

     

Źródło: statystyki MRR 

 

W planach Urzędu Marszałkowskiego na lata 2014-2020 kierunek rozwoju obszarów wiejskich powinien 

koncentrować się na wzmacnianiu konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego, wspieraniu łańcucha 

żywnościowego na etapie pierwszych przetwórni żywności (MŚP) oraz zwiększenia atrakcyjności 

obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania również poprzez wzmocnienie obszarów funkcjonalnych 

miast powiatowych (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Plany te są spójne ze zdiagnozowanymi w 

ramach niniejszego raportu mocnymi stronami obszarów wiejskich regionu. Niwelują one także 

zdiagnozowane deficyty regionalne.  

Scenariusz rozwojowy obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego zakłada wzmocnienie 

funkcji rolniczej tych terenów w ramach przewagi komparatywnej dotyczącej wysokiej intensywności 

produkcji zwierzęcej stanowiącej zaplecze przemysłu mięsnego w skali kraju. W województwie kujawsko-

                                                                                                                                                         
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/files/120712852747f351cf27709/STRATEGIA%20ROZWOJU%20WOJ.%20WLKP%20DO%202
020%20ROKU%20-%20tekst%20jednolity.pdf 
64 J. Bański, Miejsce obszarów wiejskich w regionalnych strategiach rozwoju, 2009 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/files/120712852747f351cf27709/STRATEGIA%20ROZWOJU%20WOJ.%20WLKP%20DO%202020%20ROKU%20-%20tekst%20jednolity.pdf
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/files/120712852747f351cf27709/STRATEGIA%20ROZWOJU%20WOJ.%20WLKP%20DO%202020%20ROKU%20-%20tekst%20jednolity.pdf
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pomorskim obok dużych zakładów mięsnych, działają liczne mniejsze, masarnie i przetwórnie, dobrze 

umocowane na lokalnym rynku. Stanowią one miejsca pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich 

województwa. Potencjał ten jest rosnący w świetle korzystnych tendencji na europejskim i azjatyckim 

rynku mięsa oraz wzrostem popytu w krajach BRICS. Rozwój eksportu wymagać będzie jednak wsparcia 

promocji gospodarczej rolnictwa kujawsko-pomorskiego.  

Relatywnie liczne organizacje producentów stwarzają okazję do rozwinięcia integracji pionowej w 

sektorze rolnym nie tylko w skali województwa ale również w skali całego kraju.  

Należy zauważyć, iż sektor mięsny w województwie kujawsko-pomorskim jest słabo skonsolidowany. 

Wsparcie innowacyjności przemysłu spożywczego w ramach EFRR przyszłej perspektywy (cel 

tematyczny nr 1 i cel nr 2) będzie stanowiło dobry przykład komplementarności.  

Wzmocnienie przemysłu mięsnego daje tez możliwości rozwoju sektora OZE w oparciu o biogaz 

odzwierzęcy. Scenariusz rozwojowy zakłada także wzmacnianie tendencji przeobrażeń struktury agrarnej 

dla zwiększenia towarowości.  Ze względu na dość znaczne zróżnicowanie gleb i warunków 

przyrodniczych scenariusz zakłada także wsparcie wzmocnienia infrastruktury turystycznej w okolicach 

Borów Tucholskich. Zadanie to jednak nie będzie leżało w kompetencjach WPR. Słabe gleby na 

zalesionych terenach atrakcyjnych turystycznie nie będą pozwalały na rozwijanie rolnictwa 

ekologicznego. Szansą na uwolnienie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich staje się sektor 

OZE – produkcja spirytusu drzewnego. Pomocne mogą okazać się także struktury LGD, działania z zakresu 

Odnowy Wsi bez wątpienia podniosą atrakcyjność obszarów wiejskich w tym rejonie.  

Ze względu na strukturę upraw – burak cukrowy, rzepak, rzepik – województwo ma bardzo duży 

potencjał biomasy. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w województwie będzie umożliwiała 

uzyskanie dużej rentowności oraz rozwinięcia licznych zakładów OZE. Ze względu na korzystne warunki 

do produkowania energii wiatrowej województwo może wyspecjalizować się w tym sektorze.  

Plany inwestycyjne gmin województwa kujawsko-pomorskiego koncentrują się na infrastrukturze 

drogowej i technicznej, zwiększającej atrakcyjność obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania i pracy. 

Kierunek ten może zapobiegać zagrożeniom rozwojowym związanym z depopulacją obszarów wiejskich 

w województwie kujawsko-pomorskim. Relatywnie wysoką rangę władze gmin nadają wzmacnianiu 

konkurencyjności sektora rolno-spożywczego i gospodarstw rolnych co wskazuje na konsekwentne 

wzmacnianie głównej mocnej strony  i szansy rozwojowej tych obszarów, wynikających z korzystnych 

warunków naturalnych, struktury agrarnej i struktury zatrudnionych. Inwestycje przyszłej perspektywy 

finansowej powinny wspierać kierunki produkcji rolniczej zmierzające raczej do intensyfikacji niż 

ekstensyfikacji produkcji.  
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Wykres 14. Plany inwestycyjne gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli gmin województwa kujawsko-pomorskiego 

 

W deklaracji przedstawicieli powiatów obszary wiejskie stanowią priorytet w inwestycjach. 

 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 111 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

Wykres 15. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 

kujawsko- pomorskiego w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego bierze pod uwagę 

relatywnie wysoki potencjał sektora rolniczego, korzystną w sensie tendencji rynków światowych 

strukturę wytwórczą rolnictwa, duży potencjał sektora przemysłu mięsnego oraz kapitał społeczny 

wyrażający się liczba grup producentów w regionie. Wydaje się celowe dalsze inwestowanie w 

modernizacje gospodarstw oraz wzmacniane łańcucha żywnościowego  w celu zwiększenia przewagi 

komparatywnej sektora mięsnego. W ramach Polityki Spójności szczególnego znaczenia nabiorą 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, planowane przez Urząd Marszałkowski na poziomie miast 

powiatowych i ośrodków subregionalnych w celu zwiększenia ich funkcjonalności również wobec 

obszarów wiejskich.  Komplementarne byłyby tez inwestycje w rozwój sektora B+R przy wykorzystaniu 

potencjału badawczego Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Toruniu. Na terenach silnie 

zalesionych i chronionych nie występuje potencjał rolnictwa ekologicznego. Potencjałem do wsparcia w 

zakresie agroturystyki mogą być działania wspierające ochronę ekosystemów leśnych oraz  działania LGD 

wspierające regionalność również kulturową tych obszarów.  

Zastosowanie wielofunduszowego instrumentu CLLD w województwie powinno koncentrować się na 

działaniach  z zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, 

przyciąganie zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki), oraz wykorzystaniu ICT dla rozwoju turystyki, 
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promocji i marketingu lokalnych produktów. Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwijanie 

narzędzi CLLD przy udziale LGD zwiększa powodzenie wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich na 

przykład w przemyśle przetwórstwa ryb.  

Wysoki potencjał zasobów biomasy staje się kluczowym czynnikiem rozwoju rynku pracy dla 

mieszkańców tych obszarów. Rekomenduje się więc przyjęcie strategii ST (konserwatywnej – max 

mini) - polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół sektora mięsnego oraz 

wykorzystania potencjału endogennego OZE oraz turystyki leśnej. Wzmacnianie kapitału społecznego 

poprzez rozwijanie narzędzi CLLD przy udziale LGD zwiększa powodzenie zdyskontowania środków 

EFROW w zakresie Polityki Rybackiej dla zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich na przykład w 

przemyśle przetwórstwa ryb. Lesistość regionu jest na poziomie niższym niż średnia krajowa i wynosi 

23%. Bieżącym zatem wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 

2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek 

pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów. 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 3. Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 4. Odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 5. Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na 

zmiany klimatyczne. 

2.3.3 Województwo lubelskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Pod względem analizowanych wskaźników społeczno-ekonomicznych, województwo lubelskie 

charakteryzuje się ogólnie niekorzystną sytuacją na tle kraju. Tylko trzy z nich uznane za stymulanty 

rozwoju przewyższają przeciętne wartości dla Polski i dotyczą udziału użytków rolnych w strukturze 

użytkowania ziemi, poziomu komputeryzacji szkół podstawowych i aktywności społecznej mieszkańców.  

Wykres 16. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

lubelskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 
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Rolnictwo Lubelszczyzny cechuje przede wszystkim roślinny kierunek produkcji. Dobre warunki 

agroekologiczne sprzyjają uprawie szerokiego spektrum roślin. Dzięki temu region odgrywa istotną rolę w 

uprawie roślin wymagających oraz niszowych (chmiel, tytoń, miękkie owoce, warzywa). W zakresie 

struktury przestrzennej rolnictwa badane cechy z wyjątkiem udziału użytków rolnych w powierzchni 

ogólnej charakteryzują wartości poniżej przeciętnej krajowej, co wskazuje na: niekorzystną strukturę, 

agrarną oraz niską towarowość i produktywność rolnictwa. Pod względem struktury agrarnej 

Lubelszczyznę można podzielić na dwie części: zachodnią – bardziej rozdrobnioną i wschodnią – z 

większym udziałem gospodarstw średnich i dużych. 

 

Mapa 32. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-demograficznej i gospodarczej wykazuje podobne 

zróżnicowanie przestrzenne. Najkorzystniej pod względem rozwoju gospodarczego wypadają gminy 

położone w pasie pomiędzy Lublinem a Puławami. Jest to związane z istnieniem dużej liczby podmiotów 

gospodarczych, znaczeniem tych miast jako rynków pracy oraz dynamicznym rozwojem stref 

podmiejskich, do których przenoszą się dotychczasowi mieszkańcy miast. Stosunkowo korzystniej pod 

względem ekonomicznym wypadają też obszary wiejskie w sąsiedztwie ośrodków subregionalnych 

(Chełm, Zamość, Biała Podlaska) oraz kilku mniejszych miast i miejscowości z udziałem przemysłu i usług. 

Pod względem sytuacji społeczno-demograficznej zdecydowanie najkorzystniejsza sytuacji ma miejsce w 

sąsiedztwie miast. Gminy podmiejskie cechuje na ogół dodatni bilans migracyjny i ściśle z tym związany 

ponadprzeciętny wzrost udziału mieszkańców z wyższym wykształceniem oraz bardziej zrównoważona 

struktura wieku. Na obszarach peryferyjnych wskaźnik potencjału społeczno-demograficznego osiąga 

najniższe wartości. Szczególnie wschodnie tereny przygraniczne są już od dawna identyfikowane jako 

obszary problemów ludnościowych. 
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Mapa 33. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych, 2010. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Mapa 34. A – Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B – 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wśród wybranych czynników infrastrukturalno-środowiskowych tylko poziom wyposażenia szkół 

podstawowych w komputery odbiega in plus od średniej krajowej. Pozostałe wartości wskaźników są 
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niskie lub bardzo niskie. Wewnątrz województwa można wskazać nieco korzystniejszą sytuację pod tym 

względem w gminach położonych na północ od Lublina oraz w rejonie Biłgoraja i Janowa Lubelskiego. 

Natomiast na terenie Roztocza i powiecie bialsko-podlaskim stan wyposażenia w infrastrukturę 

techniczna i społeczną jest bardzo niezadowalający.  

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2010 

Zmiany wartości wskaźników diagnozujących sytuację w regionie w okresie 2007-2010 miały w 

większości przypadków wartości dodatnie, co może wskazywać na jego stopniowy rozwój. Jednakże 

należy uwzględnić fakt, że Lubelszczyzna nadal pozostaje w grupie słabo rozwiniętych regionów, o czym 

pisano powyżej. Największą dynamiką pozytywnych zmian charakteryzowało się bezrobocie na wsi, które 

zmniejszyło się rekordowo. Tendencję ubytku liczby bezrobotnych w tym okresie zanotowano tylko w 

trzech województwach. Ponadprzeciętnie wzrosła aktywność społeczna mieszkańców wsi, co można 

wiązać z napływem środków pomocowych z Unii Europejskiej i włączenia regionu do obszarów 

szczególnej troski. Programy pomocowe stymulują aktywność mieszkańców, którzy za pośrednictwem 

organizacji społecznych mogą partycypować w środkach unijnych przeznaczonych na rozwój kulturowy i 

tworzenie więzi lokalnych i regionalnych. 

Wykres 17. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. lubelskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Niestety wzrosło tempo zmiany wskaźnika starości oznaczające, że Lubelszczyzna, którą charakteryzuje 

wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku przedprodukcyjnym, 

starzeje się szybciej niż przeciętnie w kraju. Zjawisko to jest wzmacniane przez proces migracji, w którym 

wyróżnić można dwa kierunki – napływ na tereny wiejskie w sąsiedztwie miast ludności miejskiej i 

odpływ z tradycyjnych obszarów wiejskich do miast. Szczególnie w przypadku tego drugiego kierunku 

odpływ dotyczy młodych osób; co kształtuje niekorzystna strukturę wiekową. 

Generalnie jakość życia w woj. lubelskim jest poniżej przeciętnej krajowej. Dotyczy to na przykład 

wyposażenia gospodarstw domowych w elementy infrastruktury technicznej i dostęp do edukacji. W 

badanym okresie nastąpiła raczej poprawa jakości życia w tempie przewyższającym przeciętną. Jednakże 

nieco wolniej niż w innych regionach rozbudowywano oczyszczalnie ścieków. Narastają też problemy 
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związane z brakiem uczniów w szkołach, co może skutkować redukcją liczby szkół podstawowych na 

wsi.W gospodarce rolnej wystąpiły ostatnio korzystne tendencje. Wzrosła towarowość oraz 

produktywność ziemi i pracy w stopniu wyższym niż przeciętnie w kraju. Stwarza to nadzieję na dalsze 

polepszanie tych wskaźników w przyszłości. Badania wskazują, że pozytywne tendencje w rolnictwie 

wynikają przede wszystkim z właściwego wykorzystania środków pomocowych, które wzmacniają przede 

wszystkim działania rolników aktywnych i nowoczesnych. 

Tabela 13. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Korzystne warunki agroekologiczne 

 Czyste i zróżnicowane środowisko 

przyrodnicze 

 Zróżnicowanie kulturowe 

 Dostępność i dobra jakość edukacji 

 

 Peryferyjność obszarów pogranicznych 

 Niekorzystna struktura agrarna 

 Niski poziom rozwoju społeczno-

ekonomicznego 

 Monofunkcyjność (dominacja rolnictwa) 

 Niski poziom wykształcenia 

 Niska konkurencyjność rolnictwa 
Źródło: Opracowanie własne 

Największym potencjałem obszarów wiejskich woj. lubelskiego według ankietowanych przedstawicieli 

starostw powiatowych są: jakość i dostępność edukacji (100% odpowiadających!), walory turystyczne, 

jakość środowiska przyrodniczego oraz dostępność infrastruktury ICT. Potwierdzają to ankietowani 

przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, którzy zwracają dodatkowo uwagę na wysoką aktywność 

społeczną mieszkańców lubelskiej wsi. Z kolei wśród cech o najniższym potencjale rozwojowym 

wskazywane są: problemy demograficzne, bezrobocie, niska aktywność gospodarcza i inwestycyjna, 

niskotowarowe rolnictwo i niski poziom zagospodarowania turystycznego. Wyniki badań społecznych 

dotyczących sektora rolniczego wśród przedstawicieli starostw powiatowych i LGD są rozbieżne. 

Przedstawiciele starostw wskazują, że największym bogactwem regionu są dobre warunki 

agroekologiczne oraz w mniejszym stopniu odmłodzenie wieku kierowników gospodarstw rolnych i 

modernizacja procesów produkcji rolnej. Natomiast przedstawiciele LDG potwierdzają tylko ten pierwszy 

czynnik; pozostałe są ocenione przeciętnie. Według pierwszej grupy badanych największym problemem 

jest brak organizacji producentów, wg drugiej grupy – problemy z dostępem do rynków zbytu. Zwraca się 

też uwagę na niekorzystną strukturę rolnictwa. W strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich 

województwa lubelskiego rolę najważniejszą będzie nadal odgrywało rolnictwo i tej funkcji powinny być 

podporządkowane inne działania gospodarcze na wsi. Konieczna jest jednak zmiana struktury agrarnej 

gospodarstw, tj. stopniowe powiększanie ich przeciętnej wielkości. Proces ten jest bardzo powolny, 

dlatego nie należy oczekiwać istotnych zmian w nadchodzących latach. Lubelszczyzna odgrywa wiodącą 

rolę w kraju w zakresie produkcji owoców miękkich. W sektorze rolnym obserwowano wzrost 

powierzchni upraw trwałych, w tym przede wszystkim owoców miękkich (maliny, borówki, agrest), ale 

redukcja dopłat zahamowała proces. Niepokojącym zjawiskiem jest odchodzenie od upraw 

specjalizowanych (tytoń, chmiel, owoce miękkie). Ich popularność „wygaszono” ograniczeniem dopłat. 

Rolnicy nadal wolą uprawiać „wszystkiego po trochu”, bo to gwarantuje im przetrwanie na niestabilnym 

(ceny zbytu i dystrybucja) rynku produktów rolnych. Obserwuje się przy tym przeinwestowanie 

techniczne niektórych gospodarstw. Zakup maszyn jest na ogół uzasadniony, ale jest też traktowany, jako 

lokata kapitału. Sprzedaż po kilku latach użytkowania umożliwia zwrot poniesionych kosztów zakupu (nie 

należy tego traktować jednak, jako zjawiska powszechnego!). 

Poważne wyzwania dotyczą odmłodzenia wieku przeciętnego właściciele gospodarstwa rolnego. W 

działaniu dotyczącym pomocy młodym rolnikom obecnie obowiązujący przepis nie zatrzymuje młodych 

rolników w gospodarstwie. W nowej perspektywie 2014-2020 należy powrócić do pierwotnych 

przepisów zobowiązujących młodego właściciela do prowadzenia gospodarstwa po uzyskaniu premii 

przez okres minimum 3 lata (obecnie jest to 1 rok).  
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Rozwój innych form działalności gospodarstw rolnych ogranicza system podatkowy. W działaniu 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej celowym jest podniesienie limitu dochodu do 

opodatkowania z działalności pozarolniczej. Pomoc w tym działaniu powinna być różnicowana w 

zależności od „kondycji” społeczno-gospodarczej i środowiskowej obszaru (np. ONW lub tereny 

peryferyjne powinny mieć wyższe limity). Dofinansowanie mikro przedsiębiorstw na terenie 

Lubelszczyzny jest zdaniem ekspertów zgromadzonych podczas panelu mało wydajne. Środki są 

marnotrawione lub działania, na które się je przeznacza są mało zaawansowane. Pomoc powinna być 

raczej kierowana do małych przedsiębiorstw, a okres dofinansowania należy przedłużyć z 2 do 5 lat. Na 

Lubelszczyźnie odczuwa się brak właściwej sieci powiązań pomiędzy rolnikiem i przetwórcą 

spożywczym. Zwracają na to uwagę przedstawiciele różnych instytucji w przeprowadzonych badaniach 

społecznych. Brak też profesjonalnego podmiotu zajmującego się organizacją eksportu produktów 

rolnych. Istotna rolę mogą odegrać w tym organizacje spółdzielcze. Poważne zagrożenia niosą ze sobą 

zbyt restrykcyjne przepisy w zakresie jakości produktów rolnych i możliwości ich bezpośredniej 

sprzedaży przez producentów – rolników (konieczność posiadania kas fiskalnych, nadmierne wymagania 

sanitarne). Ogranicza to zbyt niektórych produktów rolnych i przetworów wytwarzanych bezpośrednio w 

gospodarstwie rolnym.  

Tabela 14. Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Niekorzystna perspektywa rozwoju 

demograficznego wsi 

 Brak polityki wielofunkcyjności wsi 

 Niska aktywność gospodarcza i 

inwestycyjna 

 Niekorzystne przepisy prawno-

administracyjne dotyczące działalności 

gospodarstw rolnych 

 Brak organizacji rynku zbytu produktów 

rolnych 

 Możliwość korzystania z relatywnie 

dużej pomocy w ramach wsparcia przez 

UE 

 Wzrost aktywności społecznej 

mieszkańców 

 Wysoki potencjał w zakresie możliwości 

produkcji upraw specjalizowanych 

 Możliwy wzrost towarowości i 

produktywności sektora rolniczego 

 Potencjał dobrze wyedukowanej 

młodzieży 

 Możliwość rozwoju turystyki w oparciu o 

potencjał przyrodniczy i kulturowy 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 18. Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa lubelskiego (udział 

odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie?) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 19. Ocena potencjału rozwojowego rolnictwa województwa lubelskiego (udział odpowiedzi "tak" 

na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych rolnictwa stanowią obecnie potencjał 

rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie?) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W Strategii rozwoju województwa lubelskiego do 2020 roku obszary wiejskie potraktowane są ogólnie jako 

obszar problemy, stanowiący o słabej pozycji konkurencyjnej regionu. W celach strategicznych akcentuje 

się potrzebę unowocześniania przemysłu i struktury rynku pracy poza rolnictwem. Sformułowane w 

Strategii cele rozwojowe regionu nie odnoszą się do tendencji obszarów wiejskich. Wskazują one na 

priorytet „pozawiejskich” czynników endogennych, takich jak:. 
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 wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy; 

 rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów 

gospodarki opartej na wiedzy; 

 poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego; 

 rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawę skuteczności wdrażania polityki rozwoju 

regionu. 

Obszary wiejskie jako czynnik potencjału endogennego wskazywane są w regionalnych dokumentach 

strategicznych jako dobro krajobrazowe i turystyczne w wyniku niskiego poziomu antropogenicznego 

przekształcenia  środowiska,  zachowany względnie naturalny charakter głównych rzek Lubelszczyzny, 

znaczne zasoby wód podziemnych dobrej jakości, stosunkowo dobry stan lasów państwowych, liczne 

ostoje rzadkich gatunków fauny i flory, antropogenicznego przekształcenia  środowiska, bioróżnorodność 

środowiska naturalnego w regionie (wysoki udział zasobów biotycznych regionu w krajowych i 

międzynarodowych systemach ochrony przyrody). Jako mocna strona regionu wskazywany jest także 

potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych umożliwiający rozwój praktycznie wszystkich kierunków 

upraw i hodowli. 

Strategia województwa wobec obszarów wiejskich wiąże się przede wszystkim z rozwojem ich 

konkurencyjności poprzez proekologiczne przemiany strukturalne, polegające na; 

 wdrażaniu innowacyjnych technologii proekologicznych w produkcji, usługach, transporcie i w 

technicznej infrastrukturze komunalnej, zwłaszcza w oczyszczaniu ścieków i w 

zagospodarowaniu odpadów poprzez nowoczesne formy i kierunki ich utylizacji; 

 upowszechnianiu niekonwencjonalnych i przeważnie zdekoncentrowanych przestrzennie źródeł 

energii, z wykorzystaniem bioenergii, energii wody, wiatru, głębi ziemi i niektórych odpadów; 

 budowie sieci retencyjnych zbiorników wodnych, poprawiających stosunki wodne regionu i 

jednocześnie służących rekreacji lub gospodarce rybackiej; 

 zalesianiu terenów nieprzydatnych dla rolnictwa i najmniej atrakcyjnych dla osadnictwa; 

 ochronie i racjonalnym zagospodarowaniu dolin rzecznych i suchych dolin w miastach i na 

terenach intensywnie zagospodarowanych jako korytarzy przewietrzania i korytarzy 

ekologicznych; 

 powiększaniu obszarów i pasm o zaostrzonych reżimach ochronnych, tworzących naturalną sieć 

ekologiczną pozwalającą na zachowanie i umacnianie bioróżnorodności; 

 zwiększaniu udziału otwartych terenów zielonych w miastach i osiedlach wiejskich z wysokimi 

standardami estetycznymi (parki, zieleńce, inne tereny zielone). 

 

Wzrost standardów ekologicznych powinien prowadzić jednocześnie do poprawy warunków sanitarnych 

i atrakcyjności rekreacyjnej obszaru województwa. Kolejny dokument strategiczny na poziomie 

regionalnym „Program zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie lubelskim” 

wskazuje na kierunek polityki regionalnej skierowany na wsparcie przewag komparatywnych upraw, 

zmniejszenie niekorzystnej struktury agrarnej, niebezpieczeństwo związane z erozją gleb, niskim 

poziomem kapitału ludzkiego i ubożeniem mieszkańców obszarów wiejskich oraz relatywnie niskim 

(28%) udziałem wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych utrzymujących się głównie z rolnictwa i 

działaniami związanymi z szeroko pojętą infrastrukturą ochrony środowiska i gospodarki odpadami.   

 

Tabela 15. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa lubelskiego w latach 2007-

2013 

Oś priorytetowa <Nazwa> 
Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział ilościowy 

(liczba 

projektów)(%) 

 

2 217 833 

415,96 

 

626 33 31 

1. Przedsiębiorczość i innowacje 652 277 137,42 302 36 24 

2. Infrastruktura ekonomiczna 8 340 056,85 28 4 24 

3. Społeczeństwo informacyjne 107 888 008,38 28 41 55 
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4. Transport 737 958 827,17 94 40 64 

5. Środowisko i czysta energia 493 793 677,62 81 66 75 

6. Kultura, turystyka i współpraca 

międzyregionalna 
95 823 583,08 43 23 38 

Źródło: statystyki MRR 

Generalnie na obszarach wiejskich wydatkowano 33% środków przeznaczonych na realizację RPO WL. 

Jest to jeden z najwyższych współczynników udziału obszarów wiejskich w regionalnych projektach 

infrastrukturalnych w skali kraju. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze ochrony środowiska 

(66% ogółu środków wydatkowanych w ramach RPO WL na 6 Oś Priorytetową oraz 75% projektów). 

Projekty z zakresu infrastruktury drogowej oraz społeczeństwa informacyjnego, realizowane na 

obszarach wiejskich  stanowiły większość regionalnych inwestycji, współfinansowanych ze środków RPO 

WL. Kierunki tych inwestycji odpowiadają na zdiagnozowane wyżej zagrożenia rozwojowe związane z 

monofunkcyjnością i brakiem zróżnicowania kierunków rozwoju obszarów wiejskich poza rolnictwem.  

Rynek pracy w województwie lubelskim można określić jako trudny, reprezentujący wysoka skalę 

bezrobocia ukrytego. Bezrobocie w województwie wykazuje się relatywnie niskim odchyleniem 

standardowym w skali powiatów. Rynek pracy wykazuje tendencje stagnacyjne, mierzone odsetkiem 

długotrwale bezrobotnych wśród zarejestrowanych osób pozostających bez pracy (34%). Miarą stagnacji 

lubelskiego rynku pracy jest tez najwyższy w kraju odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem w 

ogóle bezrobotnych. W 2010 r. wyniósł on 14%, czyli znacznie powyżej średniej krajowej (10%). Należy 

podkreślić, że w latach 2008-2010 nastąpił spadek bezwzględnej liczby pracujących w województwie 

lubelskim, mimo korzystnego spadku liczby bezrobotnych65. Tendencje spadku bezrobocia mogą zresztą 

zatrzymać się w 2012 roku ze względu na planowane redukcje zatrudnienia znaczne redukcje 

zatrudnionych. Jest to skutek zarówno procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw,  i spadku popytu na 

rynku branży motoryzacyjnej. .Województwo lubelskie charakteryzuje się także najwyższym odsetkiem 

osób zatrudnionych w rolnictwie (43% w 2009 roku).  Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 

województwa lubelskiego rozwija się gorzej niż na miejskich. Występuje także niestabilność zatrudnienia 

w sektorze nierolniczym na obszarach wiejskich.  Średnio w Polsce liczba nowo zarejestrowanych 

podmiotów była w 2009 r. o 75% wyższa niż w 2003 r., podczas gdy liczba wyrejestrowanych podmiotów 

była w 2009 r. trzy razy wyższa niż w 2003 roku. W województwie lubelskim wskaźnik ten wyniósł 4. 

Konsekwencje spowolnienia gospodarczego będą więc do 2020 roku zmniejszać szanse rozwoju 

obszarów wiejskich w województwie lubelskim poprzez wzmocnienie pozarolniczego rynku pracy. 

Niekorzystna struktura demograficzna, niska urbanizacja oraz rozdrobnienie gospodarstw również nie 

sprzyjają rozwojowi wsi wielofunkcyjnej w województwie lubelskim. 

Obszary wiejskie zajmują 96,2% terytorium regionu, a 71,8% związane jest z działalnością rolniczą. Około 

40% gruntów rolnych stanowią gleby najżyźniejsze, występujące przede wszystkim na Wyżynie 

Lubelskiej i Wołyńskiej. Dla lubelskiego rolnictwa charakterystyczny jest tradycyjny model 

gospodarowania, związany z rodzinnym przekazywaniem gospodarstw o niewielkiej powierzchni. W 

2008 r. funkcjonowało 283 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych o średnim areale 7,7 ha (w kraju 8,9 

ha). W uprawach polowych około 78% powierzchni wszystkich zasiewów zajmują zboża (aż 10,9% 

powierzchni krajowej). Najwięcej gospodarstw - 123 tysiące uprawia pszenicę (3 miejsce w kraju), 85 

tysięcy - jęczmień (1 miejsce), 82 tys. - mieszanki zbożowe (2), 65 tys. - pszenżyto (3). Znaczącą pozycję w 

strukturze upraw regionu zajmują nadal buraki cukrowe (15,5 tys. gospodarstw) oraz rzepaku i rzepiku 

(12,4 tys.). Bardzo dużo gospodarstw - 35,7 tysięcy uprawia warzywa gruntowe (3 miejsce w kraju) i 

truskawki (27 tys., 2 miejsce). Specyfiką rolnictwa lubelskiego jest uprawa chmielu (1,8 tys. ha i aż 70% 

produkcji krajowej)  - 40% całej krajowej produkcji chmielu znajduje się w gminie Wilków (województwo 

lubelskie), uprawą zajmuje się ponad 600 gospodarstw, tytoniu (8,2 tys. ha, 36%) oraz roślin 

strączkowych jadalnych i uprawianych na ziarno (49% produkcji kraju). 

Wielką rolę w rolnictwie Lubelszczyzny odgrywają uprawy trwałe obejmujące plantacje drzew i krzewów 

owocowych oraz ich szkółek, szkółek drzew i krzewów ozdobnych i innych. W 2007 r. takimi uprawami 

zajmowało się 67,5 tys. gospodarstw indywidualnych (18,4% upraw krajowych i 2 miejsce w Polsce po 

                                                 
65 Rynek pracy w makroregionie wschodnim. P. Broniatowska, ekspertyza dla MRR 2011 
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województwie mazowieckim). W lubelskich sadach dominują jabłonie (22 tys. ha), porzeczki (17 tys. ha) i 

maliny (14 tys. ha). Lubelszczyzna to największy dostawca owoców miękkich w kraju. Województwo 

lubelskie, podobnie jak pozostałe regiony Polski Wschodniej charakteryzuje się tez wysokim udziałem 

gospodarstw ekologicznych. O rozwoju tego kierunku upraw świadczy m.in. fakt powstania klastru Dolina 

Ekologicznej Żywności, który zrzesza producentów ekologicznej żywności, gospodarstwa ekologiczne i 

inne podmioty działające na rzecz rozwoju ekologicznego rolnictwa. Należą do niego producenci 

ekożywności, którzy przeszli już proces kontroli i certyfikacji swoich produktów. Są to: Bioavena, 

BioConcept, Bio-Eko, Magiczny Ogród, Brzost-Eko, JK, Cukiernia Zaniewicz, Chmiel, Zakład Mięsny 

„Wasąg”, Barwy Zdrowia, a także podmioty dbające o rozwój ekologicznego rolnictwa: EkoLubelszczyzna, 

Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego i Ekoland. Celem firm i organizacji zrzeszonych jest 

zbudowanie na terenie Polski Wschodniej ponadregionalnej platformy współpracy w zakresie rozwoju i 

promowania ekologicznych produktów żywnościowych. Bez wątpienia jest to kierunek rozwoju 

ekologicznego rolnictwa opartego na ekstensywnej produkcji rolniczej w relatywnie małych i 

rozdrobnionych gospodarstwach. Interwencje przyszłej perspektywy finansowej powinny ten trend 

wspierać. A jednak relatywnie niska liczba organizacji producentów przy zróżnicowanej strukturze upraw 

wskazuje na potrzebę dalszego inwestowania w zmodernizowanie łańcucha produkcji – szczególnie w 

sektorze owocowym oraz zbożowym. Województwo lubelskie, podobnie jak województwo podlaskie 

powinno zostać wsparte działaniami promocyjnymi w kierunku eksportowania zbóż wysokiej jakości, 

chmielu oraz owoców i warzyw na rynki azjatyckie i europejskie co wykorzystuje wskazane powyżej 

możliwości i szanse rozwojowe. Mimo, iż 80% warzyw i owoców produkowanych w województwie 

lubelskim jest eksportowana to właśnie brak organizacji producentów w tym obszarze staje się 

najbardziej pilnym deficytem do uzupełnienia. Szczególnie istotne staja się inwestycje w  rozwój integracji 

pionowej pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłu rolno-spożywczego i gospodarstwami rolnymi, 

połączonej z pomocą organizacyjną i techniczną oraz doradztwem technologicznym. Kluczowe staje 

doradztwo wobec grup producentów i agroklastrów w zakresie innowacji marketingowych i zarządczych. 

Klastry powinny także wspierać się wynikami badań stosowanych w zakresie genetyki roślin.  

Niski udział produkcji zwierzęcej w woj. lubelskim przy wysokim udziale przetwórstwa mięsnego w 

przemyśle spożywczym ogółem wskazuje na konieczność działań na rzecz inwestycji zwiększającej skalę 

produkcji zwierzęcej w tym regionie. Należy także wspierać zazielenianie obszarów rolnych, szczególnie 

na kwaśnych glebach północy województwa.  

Na pozostałych terenach kraju kluczowe staje się wsparcie pozytywnych tendencji zmiany struktury 

agrarnej rolnictwa. Dobre warunki przyrodnicze sprzyjają intensyfikacji produkcji. Z drugiej strony 

starzenie się właścicieli gospodarstw rolnych również skłania do wzmacniania polityki skierowanej do 

młodych rolników oraz instrumentów wspierających oddawanie w notarialna dzierżawę lub sprzedaż 

małych gospodarstw rolnych. Warto tu podkreślić, ze instrumenty te powinny być skierowane zarówno 

do rolników skupujących ziemię (którzy wolą kupować gospodarstwa większe ze względu na mechanizm 

dopłat) oraz do sprzedających. W przypadku tak korzystnych warunków rolnictwa (przy obecnie niskiej 

jego wydajności) warto ująć kwestię wspierania restrukturyzacji obszarów wiejskich w województwie 

lubelskim w ramach podprogramu skierowanego do młodych rolników.  

Niska towarowość rolnictwa w niektórych subregionach skłania do rozwinięcia produkcji biopaliw. 

Dobrym przykładem mogą być regiony francuskie, które zrealizowały ścieżkę rozwoju biomasy 

roślinnej.66 Mimo przewagi województwa lubelskiego w zakresie upraw zbożowych nie można traktować 

słomy jako potencjału do produkcji biomasy ze względu na niska opłacalność takiej produkcji w 

rozdrobnionych gospodarstwach rolnych. Województwo lubelskie ma jednak wysoki  potencjał do 

produkcji spirytusu, na co wpływ ma struktura upraw oraz wielkość plonu, zwłaszcza zbóż i ziemniaków. 

Również produkcja biodiesla ma duże zaplecze w postaci zasobów w tym województwie. Województwo 

lubelskie charakteryzuje się także relatywnie wysoka powierzchnią upraw roślin energetycznych. 

Interwencje WPR przyszłej perspektywy finansowej powinny wspierać produkcję biomasy  (również na 

powierzchni dużych popegeerowskich gospodarstw) i biogazu ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

organicznych przemysłu spożywczego.  

W województwie lubelskim tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego było ponadto 

dużo wyższe od tempa wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu ogółem. Rola przetwórstwa rolno-

                                                 
66Rozwój sektora energetycznego OZE w Polsce Wschodniej– stan i perspektywy”, Fundeko, ekspertyza dla MRR, 2012 
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spożywczego zdecydowanie zatem zwiększa się. Największy udział zarówno w sprzedaży przemysłu 

spożywczego, jak i w zatrudnieniu ma branża mięsna i mleczarska, a znaczący także owocowo-warzywna.  

Kolejnym kierunkiem rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim, aktywizującym czynniki 

uśpione potencjału endogennego takie jak kapitał ludzki i dostęp do infrastruktury społecznej  jest 

szczególne wsparcie Lokalnych Grup Działania w zakresie konstruowania i wdrażania polityk 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz pobudzaniu czynników kulturotwórczych i dziedzictwa wsi. 

Ze względu na relatywnie niską możliwość zwiększania zatrudnienia mieszkańców wsi poza rolnictwem, 

konieczna staje się aktywizacja zawodowa mieszkańców tych obszarów w zakresie usług opiekuńczych, 

społecznych, handlowych oraz kulturalnych dla ludności. Niski współczynnik urbanizacji i peryferyzacja 

obszarów wiejskich Lubelszczyzny stwarza warunki rozwoju sektora usług dla ludności na tym obszarze. 

Ten kierunek rozwoju obszarów wiejskich województwa może też wykorzystać przygraniczne położenie 

regionu.  

Jak wynika  z deklaracji przedstawicieli badanych gmin województwa lubelskiego priorytetowe w 

przyszłym okresie programowania inwestycje obejmują wskazane w niniejszym scenariuszu kierunki 

rozwoju.  

Wykres 20. Plany inwestycyjne gmin województwa lubelskiego w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI w gminach województwa lubelskiego 
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Przedstawiciele powiatów województwa lubelskiego planują zrealizowanie priorytetowych inwestycji 

głównie na obszarach wiejskich.  

Wykres 21.  Udział obszarów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 

lubelskiego 

69,6

61,8

60,8

62,9

57,8

49,4

48,4

44,0

44,6

52,9

34,3

75,0

58,6

53,6

48,4

52,0

41,0

68,6

50,7

60,0

65,1

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych 

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów 
zaopatrzenia w wodę, np. wodociągi, hydrofornie, itp.

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. 
instalacja kolektorów słonecznych. 

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza 

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich 
konkurencyjności 

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD 
sieci gospodarczych, np. klastrów, sieci/grup producenckich, …

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, 
parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla 
zwiększenia ich konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. 
domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej 
itp. boiska, baseny, korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, 
świetlic szkolnych lub pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu 
ochrony zdrowia, ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej 
np. przystanie, tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków 
sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli władz lokalnych na poziomie gmin w województwie lubelskim  

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa lubelskiego zakłada wzmacnianie mocnych 

stron województwa związanych z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym oraz OZE. Wydaje się, że 

interwencje WPR kolejnej perspektywy finansowej nie zniwelują takich słabych stron jak depopulacja 

obszarów wiejskich, starzenie się rolników, niekorzystna struktura agrarna czy niska jakość 

infrastruktury technicznej. Wskaźniki te są zależne od atrakcyjności inwestycyjnej oraz tempa wzrostu 

zamożności społeczeństwa, które będą osiągać na Lubelszczyźnie jedne z najniższych wartości w kraju. 

Rekomenduje się więc przyjęcie strategii strategia SO (agresywna, maxi - maxi) - polegającej na 

wykorzystaniu mocnych stron obszarów wiejskich  województwa lubelskiego (dobre warunki 

przyrodnicze rolnictwa, wysoka konkurencyjność przemysłu mięsnego i zbożowego, potencjał 

wytwarzania biomasy) w celu wykorzystania szans rynku europejskiego i azjatyckiego oraz krajów BRICS 

związany ze wzrostem popytu na żywność. Przyjęciu strategii SO sprzyja tez wysoki priorytet obszarów 

wiejskich w planowanych inwestycjach infrastrukturalnych. Ważne staje się kontynuowanie i 
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wzmacnianie działań (w tym innowacyjnych w sektorze mięsnym i zbożowym), tendencji zmiany 

struktury agrarnej gospodarstw. Kluczowe stanie się też wzmacnianie producentów warzyw i owoców w 

tworzeniu i budowaniu potencjału marketingowego organizacji producentów oraz ich promocję na 

wschodzących rynkach eksportowych krajów. Należy także wspierać budowę klastrów w sektorze 

warzywnym i zbożowym. Ważne jest także uzupełnienie produkcji roślinnej produkcja mięsa w świetle 

sukcesu przemysłu mięsnego w województwie.  W ramach Polityki Spójności kluczowe staje się 

kontynuowanie modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej. Działania aktywizacji zawodowej 

powinny zostać zlecone LGD ze względu na niską chłonność lokalnych rynków pracy, wymagającą 

celowego i precyzyjnego pozycjonowania zatrudnienia osób bezrobotnych – głównie w usługach 

społecznych dla mieszkańców wsi na obszarach peryferyjnych oraz dla obsługi OZE i w 

przedsiębiorstwach gospodarujących odpadami. Szansą dla rynku pracy i wzrostu społeczno-

gospodarczego jest zastosowanie instrumentu CLLD, oferującego kompleksowe instrumenty 

przekształceń według Lokalnych Strategii Rozwoju. W ramach inwestycji wspierających konkurencyjność 

rolnictwa regionu należy wspierać przede wszystkim rozwój technologiczny, a w mniejszym stopniu 

pomoc kierować na zakup środków materiałowych, który przy obecnej strukturze agrarnej nie skutkuje 

zwiększeniem produktywności czy towarowości rolnictwa . Pożądane przemiany struktury agrarnej 

wymagają rozwiązań prawnych umacniających gwarancję dzierżaw długookresowych. Kierunki rozwoju 

obszarów wiejskich województwa lubelskiego pociągają za sobą konieczność tworzenia nie tylko 

organizacji producentów czy budowania integracji pionowej ale także tworzenie gospodarstw stosujących 

integrowane metody produkcji, w celu zwiększenia skali produkcji w gospodarstwach o podobnych 

kierunkach produkcji i rozwoju współpracy w zakresie organizacji i technologii produkcji w 

gospodarstwach o różnych kierunkach specjalizacji  w tym wspólne użytkowanie maszyn. Lesistość 

regionu wynosi 23% i jest niższe niż średnia krajowa. Bieżącym zatem wsparciem gospodarki leśnej będą 

instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i 

Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz 

odtwarzanie lasów. Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla 

wykorzystania potencjału regionu to Priorytet 3. Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i 

zarządzanie ryzykiem, Priorytet 6. Włączenie społeczne, walka z ubóstwem rozwój gospodarczy na 

obszarach wiejskich. 

2.3.4 Województwo lubuskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Województwo lubuskie wykazuje znaczne zróżnicowanie poziomu analizowanych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych, dziesięć z nich uznanych za stymulanty rozwoju przewyższają średnie 

wartości dla kraju, lecz aż dziewięć wskaźników znajduje się poniżej przeciętnych wartości dla Polski. Na 

uwagę zasługuje najwyższy poziom aktywności społecznej wśród wszystkich województw, wynikający z 

ogromnej liczby organizacji pozarządowych.  
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Wykres 22. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

lubuskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

W zakresie struktury przestrzennej rolnictwa badane cechy z wyjątkiem udziału użytków rolnych 

(których udział w powierzchni ogólnej jest najniższy w skali kraju, co wskazuje na pozarolniczy charakter 

województwa) charakteryzują wartości powyżej przeciętnej krajowej, co pokazuje: korzystną strukturę 

agrarną oraz wysoką towarowość i produktywność rolnictwa. Pod względem struktury agrarnej, 

województwo lubuskie plasuje się w ścisłej czołówce w kraju (średnia powierzchnia gruntów ornych w 

gospodarstwie wynosi blisko 10 ha), największy udział gospodarstw średnich i dużych występuje w 

środkowej części regionu, zwłaszcza w pasie pomiędzy Gubinem a Międzyrzeczem. Ponad 20% gruntów 

ornych stanowią zasoby własności rolnej skarbu państwa.  
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Mapa 35. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

A B 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Map. 36. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

A B 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Z uwagi na relatywnie długi okres wegetacyjny (ponad 220 dni) i łagodne zimy, województwo lubuskie 

posiada korzystne warunki do rozwoju pewnych gałęzi sektora rolnego, które nie mogłyby się rozwinąć w 

innych częściach Polski, jak uprawa winorośli. Biorąc jednak pod uwagę inne czynniki środowiskowe, 

województwo lubuskie cechuje się niekorzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa. Przeważają ubogie 

w składniki mineralne gleby bielicowe i pseudobielicowe, wykształcone na piaskach (V i VI klasa 

bonitacyjna); są to nieprzydatne dla uprawy tereny leśne z powszechną monokulturą sosnową. Utwory 

najsłabsze zajmują aż 44,1% powierzchni gruntów ornych. Najlepszymi glebami w województwie są 

brunatne, zajmujące niewielkie obszary w okolicach Wschowy, Nowego Miasteczka, Sieniawy i  Żagania, 

łącznie stanowiąc 18,3% gruntów ornych. W województwie lubuskim gleby I klasy bonitacyjnej nie 

występują. W uprawach przeważają zboża oraz rzepak, ziemniak i burak cukrowy. Hodowla zwierząt 

opiera się na produkcji drobiu (w tym dużego udziału hodowli indyków). Niższy od średniej krajowej jest 

natomiast poziom hodowli trzody chlewnej i bydła. Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-

demograficznej i gospodarczej wykazują podobne zależności. Najkorzystniej pod względem rozwoju 

gospodarczego wypadają gminy położone wokół głównych ośrodków miejskich województwa. Wynika to 

z funkcjonowania dużej liczby podmiotów gospodarczych i  znaczenia tych miast, jako rynków pracy, jak 

również dynamiczną ekspansją stref podmiejskich, które cechują wysokie wskaźniki atrakcyjności 

lokalizacyjnej oraz aktywności ekonomicznej ludności. Wskaźnik potencjału społeczno-demograficznego 

wykazuje znacznie większe dysproporcje przestrzenne, w porównaniu do uwarunkowań gospodarczych. 

W tym przypadku jeszcze wyraźniej zaznaczył się wysoki potencjał gmin sąsiadujących z trzema 

największymi miastami, czyli Gorzowem Wlkp., Zieloną Górą oraz Żarami. Na uwagę zasługuje wyjątkowo 

niska wartość potencjału społeczno-demograficznego gminy Małomice w powiecie żagańskim, która 

cechuje się bardzo wysokim współczynnikiem bezrobocia, niekorzystnym współczynnikiem obciążenia 

demograficznego oraz niskimi wartościami wskaźnika aktywności społecznej i udziału mieszkańców z 

wykształceniem wyższym. Jest to obszar problemów ludnościowych. 

Mapa 37. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych, odchylenie od średnich wartości dla 

Polski (odchylenie standardowe) w 2010 r. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Wśród wybranych czynników infrastrukturalno-środowiskowych, województwo lubuskie wypada dość 

korzystnie w skali kraju. Posiada ono bowiem wyższy niż średnia poziom rozwoju infrastruktury 

wodociągowej,  odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz poziom uczestnictwa dzieci w 

wychowaniu przedszkolnym. Niekorzystnie natomiast prezentują się wskaźniki komputeryzacji oraz 
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popytu na usługi edukacyjne. Analizując wartości czynników infrastrukturalno-środowiskowych w skali 

województwa, zauważyć można znaczne dysproporcje pomiędzy gminami znajdującymi się w jednym 

powiecie, co wskazuje na bardzo specyficzne uwarunkowania lokalne mające decydujący wpływ na 

czynniki infrastrukturalno-środowiskowe. Nie można tu zauważyć wyraźnego znaczenia gmin wokół 

ośrodków miejskich (z wyjątkiem Gorzowa Wlkp.). Bez wątpienia jednak, podobnie jak w przypadku 

wcześniej analizowanych czynników, południowa część regionu, czyli powiaty żagański, żarski czy 

nowosolski należy traktować jako obszary problemowe.   

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2010 

Zmiany wartości wskaźników diagnozujących sytuację w regionie w okresie 2007-2010 miały w 

większości przypadków wartości ujemne, co może wskazywać pogorszenie się warunków życia ludności. 

Wśród czynników stymulujących rozwój województwa jedynie towarowość rolnictwa, wskaźnik 

środowiskowy oraz poziom aktywności społecznej prezentują tendencję wzrostową. Do najbardziej 

niekorzystnych zmian w analizowanym okresie należą wzrost bezrobocia oraz stosunkowo wysoki wzrost 

tempa zmian wskaźnika starości, co oznacza, że województwo lubuskie starzeje się szybciej niż inne 

regiony kraju. Bardzo korzystną zmianą natomiast jest bardzo wyraźny wzrost aktywności społecznej 

mieszkańców wsi, co można się wiązać z napływem środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz 

zadowalającym poziomem współpracy miast i regionów przygranicznych po obu stronach Odry. 

Reasumując, poziom życia w województwie lubuskim jest poniżej przeciętnej krajowej. Posiada ono dość 

korzystne uwarunkowania infrastrukturalno-środowiskowe, wysoką aktywność społeczną i zadowalający 

poziom towarowości rolnictwa. Barierą rozwojową jest natomiast wysoki poziom bezrobocia, szybkie 

starzenie się społeczeństwa oraz niekorzystne saldo migracji. Wzrost odsetka ludności zatrudnionej w 

sektorze rolnym może natomiast wynikać ze spadku atrakcyjności i konkurencyjności regionalnego rynku 

pracy.  

 

Wykres 23. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. lubuskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 
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Największym potencjałem obszarów wiejskich województwa lubuskiego według ankietowanych 

przedstawicieli starostw powiatowych są: walory turystyczne obszaru, dobre wyposażenie w 

infrastrukturę oraz współpraca z innymi gminami. Wśród ankietowanych przedstawicieli Lokalnych Grup 

Działania natomiast najczęściej udzielaną odpowiedzią oprócz wysokich walorów turystycznych znalazły 

się również dziedzictwo kulturowe oraz wysoka jakość środowiska przyrodniczego. Jako bariery 

rozwojowe regionu przedstawiciele powiatów wskazują porównywalne znaczenie wysokiego bezrobocia 

mieszkańców i niską aktywność gospodarczą obszarów wiejskich. Innymi często wymienianymi barierami 

są niekorzystna struktura demograficzna oraz trudny dostęp komunikacyjny do miasta wojewódzkiego. 

Przedstawiciele LGD główną barierę rozwoju upatrują w wysokim bezrobociu mieszkańców. W następnej 

kolejności znalazły się niski poziom infrastruktury turystycznej/agroturystycznej oraz niedostateczne 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną i brak dostępności do infrastruktury teleinformatycznej. Jako 

czynniki rozwojowe rolnictwa, najczęściej udzielanymi odpowiedziami na poziomie powiatów były 

korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa oraz nowoczesne, zmodernizowane gospodarstwa 

rolne. Przedstawiciele LGD natomiast, najistotniejsze czynniki rozwojowe rolnictwa widzą w młodych 

właścicielach gospodarstw rolnych. Natomiast jako barierę dla rozwoju sektora rolniczego, 

przedstawiciele powiatów  najczęściej wskazywali niekorzystną strukturę obszarową rolnictwa. W 

przypadku przedstawicieli LGD natomiast, główną barierę stanowi brak organizacji producentów.  

Województwo lubuskie nie jest regionem typowo rolniczym, dominacja sektora usług jest tu bardzo 

wyraźna. Jest to spowodowane przede wszystkim dość niską jakością gleb regionu i produktywnością 

ziemi.  Z powodu niskiej dywersyfikacji pozarolniczego rynku pracy na obszarach wiejskich, odsetek 

pracujących w rolnictwie maleje w znaczniej niższym tempie niż w pozostałych regionach Polski. 

Potencjał rozwojowy województwa (w tym terenów wiejskich) może być w znacznej mierze 

determinowany przez przygraniczne położenie z regionem Brandenburgia (Niemcy). Regiony te cechują 

się znacznym podobieństwem dotyczącym zwłaszcza środowiska przyrodniczego, historii oraz 

podstawowych trajektorii rozwojowych, lecz różnią się wyraźnie nie tylko strukturami społecznymi i 

gospodarczymi, ale także uwarunkowaniami i perspektywami rozwoju. Niewątpliwą korzyścią dla 

polskich pracowników jest możliwość znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w Niemczech. Po stronie 

polskiej z kolei, w strefie przygranicznej powstało wiele przedsiębiorstw, które powstały z myślą o 

niemieckim odbiorcy usług.  

Tabela 16. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Najwyższy w skali kraju udział lasów w 

powierzchni województwa 

 Korzystna dla rozwoju rolnictwa struktura 

agrarna  

 Wysoki poziom aktywności społecznej 

 Wysoki poziom zagospodarowania 

infrastrukturalno-środowiskowego 

 

 Nadmierne zatrudnienie w rolnictwie 

 Niska jakość gleb dla produkcji rolnej 

 Liczne zdegradowane obszary 

poprzemysłowe, powojskowe i 

popegeerowskie 

 Niski stopień dostępności do Internetu na 

wsi 

 Niski poziom wykształcenia mieszkańców 

 Wysoki poziom bezrobocia 

 Niekorzystne saldo migracji  

 Starzenie się społeczeństwa 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Niewątpliwą szansą dla rozwoju obszarów wiejskich województwa lubuskiego jest rozwój sektora 

turystycznego. Region ten cechuje się najwyższym zalesieniem w Polsce, a jego środowisko naturalne jest 

stosunkowo mało przekształcone przez człowieka. Ponadto, region posiada bogatą kulturę i historię. 

Występowanie długiego w skali kraju okresu wegetacyjnego przyczyniło się m.in. do powstania inicjatywy 
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oddolnej przedsiębiorców branży turystycznej i przetwórstwa spożywczego, jakim jest klaster Lubuski 

Szlak Wina i Miodu. Powołanie tej inicjatywy to nawiązanie do 800-letniej tradycji regionu, a także sposób 

promowania lokalnych produktów oraz ekoturystyki. Powstawanie podobnych produktów turystycznych 

aktywizuje rozwój obszarów wiejskich.  

Województwo lubuskie cechuje się wysoką aktywnością społeczną mieszkańców. Na jego obszarze 

funkcjonuje 10 LGD i 4 LGR.  

Szansą dla rozwoju sektora rolnego jest korzystna struktura agrarna województwa. Z drugiej jednak 

strony, nienajlepsze gleby oraz niska produktywność ziemi decydują o niewielkiej konkurencyjności tego 

regionu na polskim rynku rolnym. Dlatego więc, bardziej realną szansę upatruje się w dalszym rozwoju 

wyspecjalizowanej hodowli zwierząt (głównie drobiu) oraz wzmacnianiu i promowaniu produktów 

turystycznych nastawionych na odbiorców z obu stron Odry.  

Niewątpliwą szansą dla obszarów wiejskich województwa lubuskiego, z powodu dość słabych gleb, jest 

dalszy rozwój produkcji odnawialnych źródeł energii (OZE). Region cechuje się sprzyjającymi warunkami 

środowiskowymi do powstawania elektrowni wiatrowych i produkcji biomasy. Rekomendacją co do 

przyszłej perspektywy finansowej (2014-2020) jest dostosowanie poziomu wsparcia finansowego do 

nowych źródeł energii wykorzystujących paliwa odnawialne. 

Bardzo poważnym zagrożeniem dla rozwoju obszarów wiejskich województwa lubuskiego jest natomiast 

znaczny odpływ migracyjny z regionu. Sprzyja to wykształceniu się niekorzystnej struktury 

demograficznej i bardziej gwałtownemu niż w pozostałych regionach Polski starzeniu się społeczeństwa. 

Województwo lubuskie cechuje się stosunkowo dużym udziałem terenów popegeerowskich oraz niegdyś 

zarządzanych przez wojsko, które obecnie są niezagospodarowane. To z kolei sprzyja marginalizacji tych 

terenów położonych peryferyjnie, zwłaszcza na południu, w okolicach Żagania.  

Tabela 17. Zagrożenia i szanse obszarów wiejskich 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Marginalizacja terenów położonych 

peryferyjnie 

 Odpływ migracyjny młodzieży 

 Brak perspektyw dla rozwoju rolnictwa 

 Niewykorzystany potencjał rozwoju turystyki 

 Współpraca międzynarodowa z niemieckim 

regionem Brandenburgia 

 Możliwość rozwoju rynku usług 

nastawionych na konsumentów z Niemiec 

 Duży potencjał regionu w zakresie produkcji 

czystej energii 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Wykres 24. Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa lubuskiego (udział 

odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 25.Ocena potencjału rozwojowego rolnictwa województwa lubuskiego (udział odpowiedzi "tak" 

na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych rolnictwa stanowią obecnie potencjał 

rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku67 uwzględnia rozwój obszarów wiejskich w 

dwóch celach operacyjnych: „Wspomaganie procesów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich” oraz 

„Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Szczególnie drugi z 

wymienionych celów koncentruje się na problematyce wiejskiej i ma polegać na: wspieraniu rozwoju 

wielofunkcyjności rolnictwa i działalności pozarolniczej, efektywnego wykorzystania zasobów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku dostępna:  
http://lubuskie.pl/pl/download/strategia/strategiaRozwojuWojewodztwaLubuskiego.pdf 

http://lubuskie.pl/pl/download/strategia/strategiaRozwojuWojewodztwaLubuskiego.pdf
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przyrodniczych i kulturowych wsi, poprawie warunków życia i ograniczania wiejskiego bezrobocia. W 

analizie SWOT województwa wieś postrzegana jest jako obszar problemowy. Ze Strategii Rozwoju 

Województwa Lubuskiego do 2020 roku wynika także, że rozwój rolnictwa nie stanowi czynnika 

wzmacniającego konkurencyjność i spójność regionu. W Strategii stwierdza się, że stwierdza się,  że na wsi 

lubuskiej istnieje duża dysproporcja pomiędzy szybkim rozwojem infrastruktury, a znacznie wolniejszymi 

procesami modernizacji gospodarstw rolnych. Opracowania i analizy strategiczne, popełnione w ramach 

programu Polska Zachodnia 2020 wskazują na marginalne znaczenie obszarów wiejskich w wariantowych 

scenariuszach rozwojowych68. Tendencja ta nie potwierdza się jednak w inwestycjach regionalnych. Mimo, 

iż udział obszarów wiejskich w inwestycjach infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach RPO WLB 

pozostaje na poziomie średniej krajowej, to jednak właśnie na tych terenach dokonano inwestycji 

wzmacniającej konkurencyjność regionu oraz wzmacniano potencjał innowacyjny przedsiębiorstw.  

 

Tabela 18. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa lubuskiego w latach 2007-

2013 

Oś priorytetowa <Nazwa> 
Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji (%) 

Udział ilościowy 

(liczba 

projektów)(%) 

 1 065 881 982 228 34 29 

1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej 

konkurencyjność regionu. 
487 003 940 33 54 34 

2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w 

przedsiębiorstwach i wzmocnienie 

potencjału innowacyjnego. 

340 703 423 145 40 29 

3. Ochrona i zarządzanie zasobami 

środowiska przyrodniczego. 
180 409 382 26 51 36 

4. Rozwój i modernizacja infrastruktury 

społecznej. 
36 649 036 20 7 24 

5. Rozwój i modernizacja infrastruktury 

turystycznej i kulturowej. 
21 116 200 4 5 22 

Źródło: statystyki MRR 

 

Scenariusz rozwojowy dla województwa lubuskiego powinien opierać się na deficytach i możliwościach 

potencjału  endogennego, związanego z rentą położenia wynikającą zarówno z warunków przyrodniczych 

(niska jakość gleb) jak i szerokim pasem przygranicznym, stanowiącym potencjał rozwoju 

przedsiębiorczości w regionie oraz różnicowania działalności gospodarstw rolnych w kierunku 

handlowym. Wydaje się, że przy obecnej relatywnie korzystnej strukturze agrarnej, przy występowaniu 

nad zatrudnienia w rolnictwie i niskiej produktywności ziemi, priorytetowe staje się wzmacnianie zmiany 

kierunku rolnictwa – np. w kierunku zwiększenia udziału zwierząt ziarnożernych. Gleby bielicowe 

sprzyjają też dalszemu zalesianiu użytków rolnych. Uzależnienie dopłat rolno środowiskowych od tzw. 

greening komponent sprzyja temu kierunkowi przeobrażeń. Uwalnianie miejsc pracy dla nad 

zatrudnionych w rolnictwie jest wyzwaniem w świetle negatywnych tendencji rynku pracy i 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Bez wątpienia wspieranie infrastruktury turystycznej oraz 

promocja regionu jako obszaru atrakcyjnego przyrodniczo może wpłynąć na różnicowanie działalności 

gospodarstw rolnych. W tym zakresie przydatne okażą się wielofunduszowe interwencje realizowane w 

ramach instrumentu CLLD: projekty służące budowaniu zdolności administracyjnych lokalnych JST 

(zarządzanie rozwojem, poszukiwanie ścieżki rozwojowej, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej 

,ubieganie się o wsparcie ze środków UE oraz krajowych, przygotowanie do korzystania z innych 

instrumentów wsparcia UE), działania z zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie 

lokalnej 

przedsiębiorczości, przyciąganie zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki),wykorzystanie ICT dla 

rozwoju turystyki, promocji i marketingu lokalnych produktów. Niekorzystna struktura demograficzna, 

niski poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubuskiego z pewnością nie 

sprzyjają wzrostowi zatrudnienia w tym obszarze bez interwencji Polityki Spójności i instrumentu CLLD. 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Raport regionalny, województwo lubuskie, T. Kudłacz, 2011 
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Rekomenduje się uwalnianie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich głównie poprzez 

wspieranie nakładów inwestycyjnych na OZE w gospodarstwach rolnych, wspieranie upraw 

przemysłowych (np. wierzby energetycznej), wykorzystanie hodowli drobiu do produkcji biogazu oraz 

wykorzystanie zasobów energii wiatrowej.  

Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich województwa lubuskiego zależy bardziej od stymulowania 

konkurencyjności regionu w obszarze sektora usług pozarolniczych oraz od zwiększenia poziomu 

kapitału ludzkiego. Wzrost obniżającej się jakości życia mieszkańców tych obszarów zależny będzie w 

największej mierze od inwestycji Polityki Spójności w obszarze rewitalizacji terenów zdegradowanych 

oraz od działań intensyfikujących współpracę trans graniczą – handlową, usługowa i turystyczną. 

Kluczowe stanie się wzmocnienie dostępności przestrzennej obszarów peryferyjnych. Inwestycje 

wspierające zaproponowany scenariusz rozwojowy są zresztą planowane przez przedstawicieli 

badanych gmin. Zdecydowany priorytet maja inwestycje poprawiające spójność przestrzenną i społeczną 

regionu. 

 

Wykres 26. Plany inwestycyjne gmin województwa lubuskiego w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli gmin województwa lubuskiego 
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Przedstawiciele badanych powiatów województwa lubuskiego podkreślają priorytet inwestycji 

infrastrukturalnych na obszarach wiejskich jedynie w zakresie infrastruktury drogowej, melioracji oraz 

infrastruktury technicznej. Planowany udział obszarów wiejskich w pozostałych priorytetach 

inwestycyjnych plasuje jest marginalny (poniżej 30%).  

 

Wykres 27. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 

mazowieckiego w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa lubuskiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju obszarów wiejskich województwa lubuskiego zakłada 

wzmocnienie interwencji związanych z uwalnianiem wolnych miejsc pracy dla mieszkańców obszarów 

wiejskich poprzez utrzymywanie zatrudnienia w rolnictwie i wzmacnianie dostępności przestrzennej oraz 

społecznej sektora infrastruktury turystycznej i sektora OZE. Wydaje się, że kategorie interwencji kolejnej 
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perspektywy finansowej nie zniwelują takich słabych stron województwa lubuskiego jak depopulacja 

obszarów wiejskich, niekorzystna jakość gleb i niekorzystne tendencje kapitału ludzkiego na obszarach 

wiejskich. Województwo lubuskie charakteryzuje się przy tym niskim potencjałem endogennym obszarów 

wiejskich z wyjątkiem przygranicznej części województwa.  Rekomenduje się więc przyjęcie strategii WT 

(defensywna mini - mini) - która jest zorientowana na redukcję wewnętrznych słabości oraz unikanie 

zagrożeń ze strony otoczenia. - polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół 

sektora rolnego przy zachowaniu bezpieczeństwa żywieniowego poprzez dalsze wspieranie tendencji 

wzrostowej hodowli zwierząt ziarnożernych. Istotne tez staje się wsparcie kapitału ludzkiego do rozwoju 

funkcji turystycznych obszarów wiejskich. Kluczowego znaczenia nabiorą tutaj inicjatywy LGD w zakresie 

kreowania podaży turystyki na obszarach wiejskich Wsparcie to powinno jednak być prowadzone również 

w ramach Polityki Spójności dla wzmocnieni  relatywnie słabej infrastruktury turystycznej oraz promocji 

turystyki województwa lubuskiego w Niemczech.  W ramach WPR II kluczowe staną się działania Odnowy 

wsi i wsparcia kulturowego dziedzictwa obszaru oraz wsparcie agroturystyki W ramach Polityki Spójności 

przyszłej perspektywy finansowej niezbędne staje się kontynuowanie modernizacji infrastruktury 

technicznej i drogowej ze względu na wzrost funkcji turystycznej obszarów wiejskich. Szansą dla wzrostu 

znaczenia turystyki  jest też zastosowanie instrumentu CLLD, oferującego kompleksowe instrumenty 

przekształceń według Lokalnych Strategii Rozwoju oraz system certyfikacji obiektów agroturystycznych. 

Działania LGD powinny opierać się na trafnych LSR. Przykładem dobrego zastosowania zintegrowanego 

wsparcia turystyki w województwie może być klaster Lubuski Szlak Wina i Miodu. Powołanie klastra to 

nawiązanie do 800-letniej tradycji regionu, a także sposób promowania lokalnych produktów oraz 

ekoturystyki. Jego celem jest podniesienie konkurencyjności oraz wykorzystanie szans, jakie stwarza 

przedsiębiorcom, internacjonalizacja. Szlak jest swoistego rodzaju produktem turystycznym, utworzonym 

w oparciu o potencjał województwa lubuskiego (w tym Zielonej Góry uznawanej za „polską stolicę wina”), 

związany z produktami regionalnymi wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, m.in. winem, miodem pitnym i miodem pszczelim. Klaster zrzesza winiarzy, 

pszczelarzy, hotele oraz placówki muzealne, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach Polityki 

Spójności konieczne staną się inwestycje w infrastrukturę drogową i techniczną w celu wzmocnienia 

potencjału turystycznego obszaru. Kluczowego znaczenia nabiorą także rewitalizacje obszaru strategicznej 

interwencji jakim są w województwie lubuskim tereny popegeerowskie. Wzmacnianie pozarolniczej 

funkcji obszarów wiejskich skupionych wokół funkcji turystycznej wymagać tez będzie wzmacniania 

współpracy międzywojewódzkiej. Lesistość regionu jest na poziomie znacząco wyższym niż średnia 

krajowa i wynosi 49%. Zakłada się zatem, że region korzystać będzie zatem w możliwie szerokim zakresie  

stopniu z nowych instrumentów wsparcia gospodarki leśnej PROW po 2013 roku w tym  doradztwo dla 

posiadaczy lasów, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów, Zakładanie 

systemów rolnoleśnych oraz Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie 

i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych. Bieżącym wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty 

mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie 

zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów. 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 2. Wzrost konkurencyjności i rentowności gospodarstw, Priorytet 3. 

Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem, Priorytet 4. Odnowa 

wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.  

2.3.5 Województwo łódzkie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Województwo łódzkie odznacza się bardzo zróżnicowanymi wartościami wskaźników rozwoju społeczno-

gospodarczego względem średniej krajowej. Dziewięć wskaźników wykazywało wartości bardziej 

pozytywne niż reszta kraju, pozostałe jedenaście wykazywało wartości niższe niż średnia.  
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Wykres 28. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

łódzkim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Najwyższe wartości wskaźnika potencjału gospodarczego odnotowujemy w gminach sąsiadujących z 

Łodzią i Bełchatowem. Wyniki pierwszego regionu związane są z atrakcyjnością lokalizacyjną względem 

stolicy województwa (wysoki wskaźnik mieszkań oddanych do użytku, wysoka liczba podmiotów 

gospodarczych, niski odsetek pracujących w rolnictwie). Drugi region jest atrakcyjny pod względem 

dochodów własnych gmin, których wysokość jest determinowana przez działającą w gminie Kleszczów 

kopalnię węgla brunatnego oraz elektrownię Bełchatów. Bliskość źródła energii przyciąga inwestorów, 

szczególnie na tereny Kleszczowskich Stref Przemysłowych. Gmina Kleszczów uznawana jest za 

najbogatszą w Polsce. Posiada ona bardzo duże dochody własne na jednego mieszkańca (47 613 zł w 2010 

r.). Powodem tak wysokich dochodów własnych jest lokalizacja na terenie gminy Kopalni Węgla 

Brunatnego oraz największej w kraju Elektrowni Bełchatów. Przemysł wydobywczy jest również 

impulsem rozwoju w gminie Rząśnia, drugiej pod względem wielkości dochodów (7 956 zł). Próg 7 tys. zł 

na 1 mieszkańca przekracza także gmina Uniejów, położona w powiecie poddębickim, której znacznym 

źródłem dochodu są wpływy z term solankowych. Średnia dla województwa to 3 045 zł, która jest mocno 

zawyżona przez wartość dochodu gminy Kleszczów. Na drugim biegunie, z dochodem ledwo 

przekraczającym 2 tys. zł na 1 mieszkańca, znajduje się gmina Żychlin (przemysł elektromaszynowy, 

gmina położona na peryferiach województwa). Najbardziej przedsiębiorczy są mieszkańcy miast oraz 

stref podmiejskich. Gminy położone na peryferiach województwa są mało aktywne gospodarczo. 

Województwo łódzkie charakteryzuje się niekorzystną strukturą demograficzną w porównaniu z 

większością innych województw w kraju. Od szeregu lat notowany jest tu spadek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik 

obciążenia demograficznego wynosi 90,28. W ciągu ostatnich 15 lat populacja województwa zmniejszyła 

się o ponad 150 tys. osób, co jest jednym z najwyższych spadków w skali całego kraju. Jest to głównie 

skutkiem niekorzystnych procesów demograficznych, w tym wysoce ujemnych wskaźników przyrostu 
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naturalnego (-5‰ w połowie lat 90., -2,3‰ w 2009 r.). Mieszkańcy województwa są słabiej wykształceni 

niż pozostali mieszkańcy kraju, jednak ich aktywność społeczna (liczba organizacji pozarządowych) jest 

wyższa niż w pozostałych regionach kraju (3. miejsce w Polsce).  

Mapa 38. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

A     B 

 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Położenie województwa w centralnej części kraju jest wielką szansą i wyzwaniem. Przez obszar 

przebiegają dwa transeuropejskie korytarze transportowe: jeden o przebiegu południkowym obejmuje 

autostradę A1, drogę łączącą Warszawę z Piotrkowem Trybunalskim oraz Centralną Magistralę Kolejową 

wraz z magistralą węglową. Drugi z korytarzy, o przebiegu równoleżnikowym, obejmuje autostradę A2 

oraz magistralę kolejową E20. Na każde 100 km2 powierzchni woj. łódzkiego przypada 119 km długości 

sieci wodociągowej, co jest wartością o 32 km większą niż średnia krajowa. Jednak na taką samą 

powierzchnię przypada jedynie 26 km sieci kanalizacyjnej, co stanowiło 22% sieci wodociągowej. 

Najlepsza sytuacja pod względem wyposażenia w sieć kanalizacyjną ma miejsce w podregionie miasta 

Łódź, gdzie długość sieci kanalizacyjnej stanowi 80% długości tamtejszych wodociągów. Jednak pod  

względem liczby osób korzystających z oczyszczalni ścieków województwo znajduje się na przedostatnim 

miejscu w kraju.  

Niekorzystna struktura demograficzna wpływa na zmniejszanie się liczby uczniów szkół podstawowych; 

pośrednio wpływa na wzrost wartości wskaźnika komputeryzacji (obok inwestycji szkół w nowoczesne 

technologie).  
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Mapa 39. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych, odchylenie od średnich wartości dla 

Polski (odchylenie standardowe) w 2010 r. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

W ogólnym zatrudnieniu na obszarach wiejskich województwa dużą rolę odgrywa rolnictwo (13% 

zatrudnionych). Region posiada jedne z najwyższych zasobów ziemi, jednak cechuje się niekorzystną 

strukturą agrarną. Dominują gospodarstwa małe, o powierzchni 1-5 ha, które stanowią prawie 50% 

wszystkich gospodarstw. Największy udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni charakteryzuje 

powiat kutnowski oraz łęczycki. Posiadają one największy odsetek gruntów najwyższych klas 

bonitacyjnych oraz najlepsze warunki agroekologiczne. Charakteryzują się również najwyższym udziałem 

użytków rolnych użytkowanych przez gospodarstwa powyżej 10ha. Ważnym elementem produkcji 

rolniczej jest warzywnictwo i sadownictwo. Są one najbardziej popularną formą produkcji w powiecie 

rawskim i skierniewickim. Coraz większą popularnością cieszą się gospodarstwa ekologiczne oraz 

produkujące tradycyjną żywność. Województwo charakteryzuje niski stopień towarowości oraz 

produktywności pracy, co związane jest z brakiem specjalizacji w rolnictwie, nastawieniem na samo 

zaopatrzenie gospodarstw oraz dużym odsetkiem zatrudnionych w rolnictwie. Z drugiej strony 

produktywność ziemi jest bardzo wysoka, co związane jest z wspomnianymi wcześniej obszarami 

specjalizacji rolnictwa. 

Szansą województwa jest rozwój przemysłu artykułów spożywczych powstałego na bazie rolnictwa z 

zapleczem naukowo-badawczym. Jednak przemysł rolno-spożywczy województwa  jest przestarzały 

technologicznie (park maszynowy, budynki) i wymaga modernizacji (głównie przetwórstwo mleka i 

mięsa). W regionie rośnie liczba gospodarstw ekologicznych, jednak nadal jest to znikomy odsetek w skali 

kraju (ok. 2% ogółu). Negatywnym zjawiskiem jest niekorzystna struktura agrarna w rolnictwie 

(dominacja gospodarstw prowadzących produkcję wielokierunkową) oraz niska opłacalność produkcji 

rolniczej na rynki zewnętrzne i silna konkurencja zagraniczna. Warto zauważyć, że znaczny udział 

rolnictwa tradycyjnego (rozdrobniona struktura oraz wielokierunkowość produkcji w gospodarstwach) 

przyczynia się do utrudnienia procesów restrukturyzacji i modernizacji.  
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Mapa 40. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2010 

Dynamika zmian wskaźników w województwie była bardzo zróżnicowana, zarówno analizując zmiany w 

przestrzeni, jak i w poszczególnych grupach wskaźników. Jedynie wskaźniki stymulujące dotyczące 

produktywności pracy w rolnictwie, dochodów gmin oraz komputeryzacji szkół zmieniały się szybciej niż 

w pozostałej części kraju. Dodatkowo destymulanty (pracujący w rolnictwie, bezrobocie i obciążenie 

demograficzne) zmieniały swoją wartość wolniej niż w średnio w Polsce, co jest zjawiskiem negatywnym.  

Najmocniej spada przedsiębiorczość mieszkańców województwa. Liczba podmiotów gospodarki 

narodowej na 10 tys. mieszkańców od roku 2007 maleje, przyjmując wartość poniżej średniej krajowej 

(2010 – województwo: 911, Polska – 1 024 podmiotów na 10 tys. mieszkańców). 
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Wykres 29. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. łódzkim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 15. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Korzystne położenie względem głównych 

korytarzy transportowych 

 Wysoka aktywność społeczna 

 Policentryczna struktura osadnictwa 

 Zrównoważona dystrybucja środków 

pomocowych 

 Ograniczonydostęp do infrastruktury 

społecznej na obszarach wiejskich 

 Niska atrakcyjność turystyczna  

 Niekorzystna sytuacja demograficzna 

(starzenie się, odpływ do strefy 

metropolitalnej Łodzi) 

 Polaryzacja gospodarcze i społeczne regionu 

 Niekorzystna struktura agrarna 

 Rozproszone, rozdrobnione i 

wielokierunkowe rolnictwo, 

Źródło: Opracowanie własne  

Największym potencjałem obszarów wiejskich województwa łódzkiego według ankietowanych 

przedstawicieli starostw powiatowych jest: łatwy dostęp komunikacyjny do miasta powiatowego, co 

potwierdzają ankietowani przedstawiciele Lokalnych Grup Działania. Dodatkowo ankietowani zwracają 

uwagę na łatwy dostęp komunikacyjny do miasta wojewódzkiego, jakość i dostępność edukacji, 

współpraca z innymi gminami, powiatem oraz dostępność infrastruktury teleinformatycznej. Z kolei 
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wśród cech o najniższym potencjale rozwojowym wskazywane są: bezrobocie oraz problemy 

demograficzne. Potwierdzili to również eksperci uczestniczący w panelu dotyczącym szans i zagrożeń w 

województwie. Wyniki badań społecznych dotyczących sektora rolniczego wśród przedstawicieli starostw 

powiatowych i LGD wskazują na nowoczesne, zmodernizowane gospodarstwa rolne oraz młody wiek 

rolników jako na najmocniejsze pozytywne aspekty rolnictwa w województwie. Również przedstawiciele 

gmin wskazują na młodych ludzi jako na mocną szansę rozwoju. Przedstawiciele są zgodni, że brak 

organizacji producentów jest największą barierą w rozwoju rolnictwa w województwie. Województwo 

łódzkie charakteryzuje się wysoce rozdrobnioną strukturą użytkowania i własności gruntów, a także 

wysokim zatrudnieniem w rolnictwie. Eksperci widzą jednak w takiej strukturze większą szansę niż 

zagrożenie: dzięki wysokiemu zatrudnieniu w rolnictwie większa liczba osób posiada pracę. W 

województwie, pomimo wysokiego odsetka zarejestrowanych organizacji pozarządowych, brakuje 

inicjatyw oddolnych wspierających rolnictwo. Jedynie działania oddolne mogą przyczynić się do wzrostu 

przedsiębiorczości i innowacyjności na obszarach wiejskich. LGD powinny odpowiadać za całość procesu 

produkcji rolnej aż do marketingu i sprzedaży produktów. Rolnicy powinni skupić się na określonej gałęzi 

rolnictwa, wyspecjalizować swoją działalność, przystąpić do stowarzyszenia lub sieci producentów 

rolnych, aby obniżyć koszty i podnieść konkurencyjność swoich produktów i usług. Warto promować 

lokalne produkty, które mogą stać się podstawą rozwoju turystyki wiejskiej oraz rolnictwa ekologicznego.  

 

Tabela 19. Zagrożenia i szanse obszarów wiejskich 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Brak wyraźnych przewag konkurencyjnych 

rolnictwa 

 Pogarszająca się konkurencyjność regionu w 

stosunku do Wielkopolski i Mazowsza 

 Brak perspektyw dla rozwoju 

pozarolniczego rynku pracy 

 

 Możliwość zwiększenie udziału upraw 

wyspecjalizowanych (sadownictwo i 

warzywa) 

 Rozwój turystyki wiejskiej opartej na 

produktach regionalnych i lokalnych 

 Możliwość wykorzystania zwornikowego 

położenia i dobrej dostępności 

komunikacyjnej 

 Potencjał subregionalnych i lokalnych 

ośrodków obsługi obszarów wiejskich 

Źródło: Opracowanie własne  
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Wykres 30. Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa łódzkiego (udział 

odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Wykres 31. Ocena potencjału rozwojowego rolnictwa województwa łódzkiego (udział odpowiedzi "tak" 

na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych rolnictwa stanowią obecnie potencjał 

rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 202069 obszary wiejskie definiowane są jako 

obszary problemowe. Wskazano na negatywne cechy rolnictwa łódzkiego takie jak: mała przeciętna  

wielkość gospodarstw rolnych i ogólnie niekorzystnie zmieniająca się struktura ich wielkości, niski 

poziom wyposażenia technicznego wsi i gospodarstw rolnych w urządzenia sieciowe, zbyt mały wzrost 

ogólnej intensywności rolnictwa, niski udział i tempo wzrostu gospodarstw towarowych. Same obszary 

                                                 
69 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2020 roku dostępna: 
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-
2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301 

http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
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wiejskie zostały scharakteryzowane jako nisko konkurencyjne poprzez duże rozproszenie osadnictwa 

wiejskiego, stałe obniżanie przyrostu naturalnego, słabo rozwiniętą sieć infrastrukturalną. Działania 

proponowane w zakresie obszaru priorytetowego „Obszary wiejskie” są związane wyłącznie z 

rolnictwem. Skupiają się one na działaniach „poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez 

rozwój przedsiębiorczości, kreowania sieci powiązań i współpracy oraz poprawę efektywności 

ekonomicznej i produkcyjnej przetwórstwa rolno-spożywczego”. Diagnoza i kierunki polityki regionalnej 

skierowanej na obszary wiejskie, przedstawione w dokumentach strategicznych nie odzwierciedlają 

zdiagnozowanych w niniejszym raporcie mocnych stron oraz możliwości tych obszarów w regionie 

łódzkim. Niski priorytet obszarów wiejskich w strategii regionalnej województwa łódzkiego obrazuje też 

najniższy w kraju udział obszarów wiejskich w inwestycjach infrastrukturalnych zrealizowanych w 

obecnym okresie programowania w ramach RPO WŁ.  

 

Tabela 20. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa łódzkiego w latach 2007-2013 

 

Oś priorytetowa <Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział ilościowy 

(liczba 

projektów)(%)  

 1 756 170 669 530 24 22 

I. Infrastruktura transportowa 673 609 808 197 41 48 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie 

zagrożeniom i energetyka 523 639 715 42 50 50 

III. Gospodarka, innowacyjność, 

przedsiębiorczość 449 462 105 146 19 18 

IV. Społeczeństwo informacyjne 12 793 259 64 3 10 

V. Infrastruktura społeczna 96 665 782 27 13 32 
Źródło: statystyki MRR 

 

W planach Urzędu Marszałkowskiego na przyszłą perspektywę finansową rozwój obszarów wiejskich 

powinien kierować się w stronę intensyfikacji produkcji rolniczej przy koncentracji narzędzi WPR w 

obszarze funkcjonalnym „Obszar intensywnego rolnictwa”.  Planowana jest koordynacja WPR II i Polityki 

Spójności w ramach następujących działań: 

1. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego o profilu rolniczym. 

2. Wspieranie powstawania i działalności organizacji producentów rolnych.  

3. Wspieranie rozwoju sieci współpracy między sferą naukowo – badawczą a producentami rolnymi 

oraz rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego.  

4. Wsparcie dla utworzenia rynków hurtowych produktów rolnych. 

5. Wspieranie działań na rzecz agrobiznesu międzynarodowego. 

6. Wspieranie działań na rzecz produkcji biogazu i biopaliw na bazie produktów rolnych i odpadów 

pochodzących z produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

7. Zwiększenie retencji oraz rozwój i modernizacja systemów melioracji wodnej.  

8. Inicjowanie procesów scalania gruntów rolnych. 

9. Wspieranie działań na rzecz rozwoju ponadregionalnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych z 

zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego (Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny ). 

 

Na pozostałych, rozproszonych obszarach wiejskich działania rozwojowe, realizowane w ramach PS mają 

koncentrować się na zwiększeniu dostępności infrastruktury społecznej oraz zmniejszeniu wykluczenia 

społecznego mieszkańców.  

W województwie łódzkim rozproszone osadnictwo na obszarach wiejskich nie sprzyja budowania ich 

wielofunkcyjności w oparciu o sektor usług lub sektor drobnej przedsiębiorczości. Słabą stroną 

województwa łódzkiego jest bez wątpienia brak specjalizacji rolniczej regionu mimo korzystnych 

warunków przyrodniczych. Sytuacja ta nie sprzyja wspieraniu organizacji producentów ani inwestowaniu 

w powstawanie klastrów o wysokim stopniu integracji pionowej. Warto natomiast wspierać wsparcie 

modernizacyjne gospodarstw rolnych od stopnia specjalizacji i obszarowości gospodarstwa (stosunku do 

jednej z dominujących specjalności rolniczych w skali subregionalnej) w celu zwiększenia 
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produktywności i towarowości rolnictwa. Struktura użytków rolnych (blisko 20% lasów) sprzyjać by 

mogła rozwojowi biogazowni, potrzebnemu ze względu na emisję dużej ilości CO2 oraz zanieczyszczeń 

przemysłowych do atmosfery. Województwo łódzkie charakteryzuje się poza tym dużym potencjałem 

OZE w zakresie energii słonecznej, biomasy i energii wiatrowej. Duże rozproszenie sieci osadniczej raz 

jeszcze jest barierą rozwojową sektora, którego racją bytu jest lokalizacja bliska obszarom produkującym 

masowo surowiec na paliwo energetyczne.  

 

Podobnie jak w województwie mazowieckim  szansa na uwalnianie dodatkowych miejsc pracy – poza 

rolnictwem zależna jest przede wszystkim od trafności i skuteczności inwestycji skierowanych na ośrodki 

subregionalnej w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców a co za tym idzie 

zwiększenia zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich. Niestety planowane przez przedstawicieli 

gmin inwestycje nie są ukierunkowane na rozwój tych ośrodków oraz wsparcie przedsiębiorczości.  

Wykres 32. Plany inwestycyjne gmin województwa łódzkiego w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli gmin województwa łódzkiego 

 

Miejsce obszarów wiejskich w inwestycjach powiatowych wskazuje przy tym na de faworyzacje 

inwestycyjną obszarów wiejskich. 
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Wykres 33. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa łódzkiego 

w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa łódzkiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie łódzkim. 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju obszarów wiejskich województwa łódzkiego zakłada 

wzmocnienie funkcji rolniczej obszarów wiejskich poprzez wzmacnianie specjalizacji struktury 

wytwórczej – np. zastosowanie instrumentu uzależnienia pozyskania dotacji na modernizacje 

gospodarstwa od dostosowania produkcji do jednej z wiodących specjalizacji w subregionie. Wydaje się, 

że w przyszłej perspektywie finansowej rozwój wielofunkcyjności obszarów wiejskich będzie w równym 

stopniu zależny od interwencji Polityki Spójności niż inwestycji EFFROW. Interwencje Polityki Spójności 

skupiać się będą zarówno wokół celu tematycznego nr 8 „Wspieranie zatrudnienia i mobilności 

pracowników” jak i celu tematycznego nr 10 „Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez 

całe życie”. Rekomenduje się więc przyjęcie strategii WT (defensywna mini - mini) - która jest 

zorientowana na redukcję wewnętrznych słabości oraz unikanie zagrożeń ze strony otoczenia 
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wynikających z rosnącego bezrobocia i zatrzymania tendencji rozwoju przedsiębiorczości zarówno na 

obszarach wiejskich jak i w całym regionie a polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów 

wiejskich wokół wzmacniania konkurencyjności rolnictwa.  Silna zależność wielofunkcyjności obszarów 

wiejskich od wzmocnienia subregionalnych ośrodków miejskich daje możliwości zastosowania 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako głównego instrumentu wzmacniania konkurencyjności 

obszarów wiejskich w województwie łódzkim pod warunkiem zastosowania ich na poziomie ośrodków 

subregionalnych i wchodzących w ich skład miast powiatowych.. Lesistość regionu wynosi 21% i jest 

znacząco niższa niż średnia krajowa. Bieżącym zatem wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty 

mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i 

Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz 

odtwarzanie lasów. 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 3. Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 4. Odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. Włączenie społeczne, walka z ubóstwem rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. 

2.3.6 Województwo małopolskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Województwo małopolskie charakteryzuje przewaga badanych cech diagnostycznych o wartościach 

poniżej przeciętnej krajowej. Trzynaście cech ma wartości wskazujące na niekorzystną lokatę regionu na 

tle innych obszarów w kraju. Dotyczy to przede wszystkim rolnictwa, które pod każdym względem 

charakteryzują niekorzystne właściwości. Jest to efekt szeregu różnorodnych przyczyn tworzących system 

niekorzystnych uwarunkowań rolnictwa Małopolski. Należą do nich na przykład nadmierne 

rozdrobnienie agrarne, przeludnienie rolnicze, brak specjalizacji produkcyjnej oraz niski poziom 

towarowości i produktywności pracy. Korzystnym zjawiskiem jest powiększanie się przeciętnej wielkości 

gospodarstw rolnych oraz wzrost ich partycypacji w środkach pomocowych na terenach o 

najkorzystniejszych warunkach dla produkcji rolnej. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w 

przeważającej części regionu uwarunkowania społeczno-gospodarcze rolnictwa są na tyle niekorzystne, iż 

nawet w długiej perspektywie nie należy oczekiwać poprawy uzasadniającej uwzględnianie tej funkcji 

gospodarczej jako kluczowej w rozwoju regionu. 
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Wykres 34. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

małopolskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Małopolska wypada korzystniej na tle kraju pod względem uwarunkowań społeczno-demograficznych. 

Dotyczy to analizowanych wskaźników bezrobocia, salda migracji i struktury wiekowej mieszkańców wsi. 

Dzięki relatywnie dużej liczbie podmiotów gospodarczych oraz dobrej dostępności gęstej sieci małych 

miast rynek pracy ma szeroką ofertę, gwarantując stosunkowo niski poziom bezrobocia mieszkańców wsi. 

Jednakże, według analizy zmian wskaźnika bezrobocia w okresie 2007-2010 (zobacz kolejny rozdział), 

województwo małopolskie charakteryzuje najbardziej dynamiczny wzrost bezrobotnych na wsi. 

Mieszkańców wsi woj. małopolskiego cechuje przywiązanie do tradycji, związków rodzinnych i religijność. 

Czynniki społeczno-kulturowe odgrywają tam wiodącą rolę w kształtowaniu struktury demograficznej. 

Ogólnie region należy do młodszych demograficznie i wyróżniających się pod względem przyrostu 

naturalnego. Niestety indywidualizm i silne więzy rodzinne ograniczają społeczną aktywność 

mieszkańców; być może jest to także wynik uwarunkowań historycznych. 

W zakresie czynników gospodarczych i infrastrukturalno-środowiskowych woj. małopolskie cechuje 

wyraźna polaryzacja przestrzenna. Zdecydowanie najkorzystniej pod tym względem wypadają obszary 

położone wokół Krakowa oraz na terenach górskich. W pierwszym przypadku jest to efekt napływu 

ludności z Krakowa i związane z tym intensywne inwestycje budowlane, w drugim – rozwój funkcji 

turystycznych obszarów najbardziej atrakcyjnych. Pozostałe obszary regionu mają mniejsze możliwości 

rozwoju. 
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Mapa 41. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Mapa 42. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych, 2010 r. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 43. A – Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B – 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2010 

Zmiany wskaźników społeczno-ekonomicznych są zróżnicowane pod względem wielkości i kierunku. W 

porównaniu z innymi regionami w kraju poprawie uległa struktura wiekowa mieszkańców wsi, która od 

dawna wyróżnia się korzystnym stosunkiem ludności w wieku poprodukcyjnym do grupy w wieku 

przedprodukcyjnym. Niestety dużo gorzej wypada zmiana poziomu aktywności społecznej; pod tym 

względem region lokuje się na ostatnich miejscach w kraju. Ponadprzeciętnie wzrósł wskaźnik bezrobocia 

na wsi, co jest prawdopodobnie związane ze stosunkowo dużą jeszcze grupą osób „dwuzawodowych” i 

słabo wykształconych. Potwierdza to wzrost udziału osób zatrudnionych w rolnictwie; są to 

prawdopodobnie ci, którzy tracili pracę poza gospodarstwem. Odrębnych studiów wymaga zjawisko 

znacznego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. Być może tracący pracę podejmowali indywidualną 

działalność gospodarczą. 

Wskaźniki jakości życia miały różny kierunek zmian. W porównaniu z innymi regionami kraju większa 

była dynamika rozbudowy sieci wodociągowej i poziomu uczestnictwa dzieci w wychowaniu 

przedszkolnym. Natomiast poniżej przeciętnej rozwijały się sieć oczyszczalni ścieków i poziom 

wyposażenia szkół podstawowych w komputery. 

Porównując rolnictwo małopolskie z rolnictwem w innych regionach, można stwierdzić, że zmiany w 

towarowości oraz produktywności pracy i ziemi miały małą dynamikę, co wskazuje na występowanie 

problemów w tym sektorze. Uwagi zawarte w poprzednim rozdziale skłaniają do ogólnego wniosku, iż 

poza niewielkimi fragmentami regionu, rolnictwo nie odgrywa w nim istotnej funkcji gospodarczej. Ma 

ono większą rolę, jako zabezpieczenie społeczne dużej grupy mieszkańców wsi (renty i emerytury, 

wartość ziemi, produkcja na własne potrzeby, itp.). 
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Wykres 35. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. małopolskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 21. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Stosunkowo korzystna struktura 

demograficzna 

 Walory turystyczne  

 Różnorodność geograficzna 

 Dobra dostępność i gęsta sieć ośrodków 

miejskich 

 Zróżnicowana struktura funkcjonalna 

 Niekorzystne cechy produkcyjne sektora 

rolnego 

 Niska aktywność społeczna 

 Duży udział rolnictwa społecznego 

 Nadmierne rozdrobnienie agrarne 

 Ukryte bezrobocie 

 Nieracjonalny łańcuch powiązań rolnik-

konsument i słabo rozwinięty rynek zbytu 

produktów rolnych 

 Niski poziom zainwestowania 

infrastrukturalnego 
Źródło: Opracowanie własne 

Jednym z najważniejszych atutów i szans rozwojowych regionu jest stosunkowo korzystna struktura 

wiekowa mieszkańców wsi. Generalnie można stwierdzić, że obszar ten należy do młodych 

demograficznie. Szczególnie na terenach górskich w strukturze wiekowej relatywnie duży udział ma 

ludność w wieku przedprodukcyjnym. Należy też podkreślić, że obszary wiejskie mają zdecydowanie 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 151 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

wyższy wskaźnik przyrostu naturalnego niż miasta. Jednakże w przeprowadzonych ankietach w 

starostwach powiatowych i LGD tylko połowa pytanych uznała strukturę demograficzną za korzystną.  

Poziom wykształcenia ludności wsi, pomimo stałej poprawy, jest nadal znacznie niższy niż mieszkańców 

miast. W województwie małopolskim szczególnie niskim poziomem wykształcenia charakteryzują się 

obszary wiejskie o przewadze funkcji rolniczej. Jest to typowe również dla innych regionów kraju. Rolnicy 

są na ogół najgorzej wykształconą grupą zawodową. Największy potencjał stanowią młodzi lepiej 

wykształceni mieszkańcy regionu. Według ankietowanych osób w starostwach powiatowych i LDG jakość 

i dostępność edukacji jest jednym z najważniejszych potencjałów rozwojowych regionu.  

Do niedawne w regionie dużą grupę wśród pracujących mieszkańców wsi stanowili chłopo-robotnicy 

pracujący w miastach. Ich niskie kwalifikacje zawodowe i posiadanie gospodarstw sprawiły, że w okresie 

restrukturyzacji gospodarki w pierwszej kolejności tracili zatrudnienie. W efekcie na terenie wsi wzrosło 

bezrobocie rejestrowane i ukryte oraz wzrósł udział tzw. gospodarstw socjalnych utrzymujących się z 

renty lub emerytury. Współcześnie bezrobocie jest jedną z największych barier rozwojowych regionu, na 

którą zwracają uwagę ankietowani. 

Rolnictwo Małopolski cechuje duże zróżnicowanie przestrzenne determinowane przede wszystkim przez 

warunki przyrodnicze. Północna i środkowa część regionu ma bardzo dobre warunki glebowe i 

klimatyczne. Generalnie możliwa jest tam uprawa najbardziej wymagających roślin. Natomiast na 

południu żaden z elementów środowiska przyrodniczego nie sprzyja gospodarce rolnej ograniczając 

możliwości głównie produkcji roślinnej. Rola gospodarki rolnej w strukturze funkcjonalnej obszarów 

wiejskich regionu małopolskiego słabnie. Potwierdzeniem tego może być stopniowy ubytek powierzchni 

użytków rolnych. Zjawisko to objęło w ostatnich latach prawie cały obszar województwa małopolskiego, 

nawet „urodzajną” północ.  

Zmiany zachodzące w strukturze użytków rolnych w ostatnich latach wskazują na jej optymalizację. W 

powiatach południowych zmniejsza się udział gruntów ornych na rzecz użytków zielonych, co jest 

zjawiskiem uzasadnionym ze względu na stosunkowo niską jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Na 

północy, gdzie grunty orne zajmują wyjątkowo wysoki odsetek użytków rolnych, dalszy wzrost ich udziału 

nie jest możliwy, zmiany struktury gruntów zagospodarowanych przez rolnictwo są więc minimalne.  

Województwo małopolskie charakteryzuje się największym rozdrobnieniem agrarnym, w porównaniu z 

pozostałymi obszarami kraju, uniemożliwiającym prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Stąd około 

12% gospodarstw rolnych nie prowadziło w ogóle działalności rolniczej. Według materiałów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 2007 r. przeciętna wielkość gospodarstw rolnych 

wynosiła 2,8 ha (Województwo Małopolskie 2007, 2009). Dodatkowym problemem jest tu tzw. 

szachownica gruntów, pozytywnym zjawiskiem jest natomiast stosunkowo niższy odsetek gospodarstw 

małych na obszarach charakteryzujących się bardziej intensywną produkcją rolną. 

Analiza podstawowych cech rolnictwa województwa małopolskiego upoważnia do postawienia tezy, że w 

skali ogólnej nie jest ono konkurencyjne i zdecydowanie ustępuje miejsca rolnictwu wielkopolskiemu lub 

kujawskiemu. Dlatego też trudno oczekiwać, aby gospodarka rolna stymulowała rozwój gospodarczy 

regionu. Opinię taką wyrażają też przedstawiciele starostw powiatowych i LGD; odpowiednio 70% i 80% 

wskazało na niska rentowność rolnictwa, jako barierę rozwojową. Z przeprowadzonych wywiadów 

pogłębionych wynika, że pewne nadzieje budzi możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz 

produkcja biomasy dla energii odnawialnej. Jest to zgodne z postulatem ekorozwoju i utrzymania 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. 

Obszary wiejskie województwa małopolskiego mają korzystne warunki dla różnicowania struktury 

funkcjonalnej. Z jednej strony duża aglomeracja i konurbacja śląska (o dobrej dostępności 

komunikacyjnej) stymulują intensywne funkcje o charakterze punktowym i liniowym (mieszkalnictwo, 

usługi, handel, komunikacja), z drugiej strony atrakcyjne obszary górskie i ich dziedzictwo kulturowe 

tworzą dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Dzięki temu woj. małopolskie charakteryzuje 

wyraźne zróżnicowanie przestrzenne funkcji gospodarczych. 

Poważne wyzwania budzi rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Zwracało na to uwagę wielu 

rozmówców z jednostek samorządowych i podmiotów gospodarczych. Małopolska jest stosunkowo słabo 

wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a z drugiej strony podkreśla się, że czyste środowisko 

jest szansą rozwojową. W zakresie ochrony środowiska największe zaniedbania dotyczą zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych przez ścieki komunalne i przemysłowe oraz zanieczyszczenia bytowo-
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gospodarcze z terenów o niedostatecznym rozwoju infrastruktury do odprowadzania i oczyszczania 

ścieków.  

Tabela 22. Zagrożenia i szanse obszarów wiejskich 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Rosnące bezrobocie 

 Stagnacja w strukturze rolnictwa 

 Wyzwania dla pozarolniczego rynku pracy w 

kontekście przeludnienia agrarnego 

 Ekstremalne zjawiska przyrodnicze 

 Możliwość rozwoju alternatywnych 

funkcji gospodarczych na wsi 

 Ekorozwój i produkcja biomasy, jako 

alternatywny kierunek dla rolnictwa 

tradycyjnego 

 Rozwój różnych form turystyki i rekreacji 

 Wzrost przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich 

 Wzrost popytu na produkty regionalne 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 36.Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa małopolskiego (udział 

odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie?) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 
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Wykres 37.Ocena potencjału rozwojowego rolnictwa województwa małopolskiego (udział odpowiedzi 

"tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych rolnictwa stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Strategia rozwoju województwa małopolskiego w latach 2011-2020 charakteryzuje kierunek rozwoju 

regionu jako region nieograniczonych, jednak wciąż jeszcze niedostatecznie wykorzystywanych 

możliwości. W myśl zapisów Strategii Małopolska to obszar unikalnych potencjałów, o wyraźnie 

zróżnicowanej strukturze  przestrzennej.  

Mimo, iż województwo małopolskie osiągnęło w 2010 roku wysokie tempo wzrostu, to jednak wzrost ten 

generowany był głównie w regionie krakowskim (43% regionalnego PKB). Udział obszarów wiejskich 

plasuje się na pozycji niższej od średniego krajowego przyrostu PKB. Podregion nowosądecki plasuje się 

na 64. pozycji, podregion tarnowski zajmuje 59. lokatę, podregion  krakowski – miejsce 54., natomiast 

podregion oświęcimski – miejsce 43.  Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich koncentrować się więc 

będzie na możliwościach zwiększania ich potencjału ekonomicznego. 

Miejsce obszarów wiejskich w strategii rozwoju województwa związane jest z funkcją przyrodnicza 

regionu. Ponad połowa powierzchni regionu objęta jest ochroną prawną (około 8% wszystkich obszarów 

chronionych w Polsce). Pod względem udziału powierzchni prawnie chronionej Małopolska zajmuje 2. 

miejsce w kraju.  

W województwie zlokalizowanych jest najwięcej w kraju parków narodowych – 6, w tym 2 uznane za 

Rezerwat Biosfery UNESCO. Ponadto funkcjonuje 11 parków krajobrazowych, 10 obszarów chronionego 

krajobrazu, 85 rezerwatów przyrody, ok. 2000 pomników przyrody, 80 stanowisk dokumentacyjnych,  33 

uŜytki ekologiczne, 3 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Dolina Rzeki Soły, Lubinka, Wyspa Grodzisko, a 

także 11 obszarów specjalnej ochrony ptaków OSO i 88 obszarów specjalnej ochrony siedlisk SOO. 

Należy podkreślić, iż turystyka w województwie małopolskim nie rozwija się na obszarach wiejskich (z 

wyjątkiem pogórza i subregionu Podhala).  

Inwestycje w ramach RPO WM na obszarach wiejskich dotyczyły głównie projektów drogowych oraz 

wsparcia przedsiębiorczości w sektorze pozarolniczym i inwestycji w ochronę środowiska. 

Konsekwentnie przyczyniały się do różnicowania i wielofunkcyjności tych obszarów.  

 

Tabela 23. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa małopolskiego w latach 

2007-2013 

Oś priorytetowa <Nazwa> 
Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział ilościowy 

(liczba 

projektów)(%) 

  3 136 877 939 876 34 35 

1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa 

opartego na wiedzy 69 385 770 19 9 16 

2. Gospodarka regionalnej szansy 668 366 418 493 34 32 
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3. Turystyka i przemysł kulturowy 254 615 879 56 25 31 

4. Infrastruktura dla rozwoju 

gospodarczego 1 180 359 116 63 53 58 

5. Spójność wewnątrzregionalna 530 965 122 169 40 63 

6. Infrastruktura ochrony środowiska 433 185 634 76 71 61 
Źródło: statystyki MRR 

 

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego zwraca uwagę na konieczność 

podejmowania działań zapobiegających degradacji rolnictwa wskutek zaniku jego tradycyjnych funkcji 

produkcji żywności.  Inteligentna specjalizacja rolnictwa związana być powinna z  krajobrazowymi 

aspektami województwa oraz zróżnicowaniem funkcji  obszarów wiejskich w różnych częściach 

województwa.  

Województwo małopolskie charakteryzuje się dużym zróżnicowanie rodzajowym, gatunkowym i 

typologicznym gleb. Na stokach i terenach wyżej położonych występują gleby brunatne, tereny równinne i 

stoki słabo nachylone zajmują gleby pseudobielicowe, w obniżeniach terenu – czarne ziemie. Urodzajne 

mady spotyka się w dolinie Wisły i jej dopływów, natomiast czarnoziemy występują na terenach słabo 

nachylonych lub równinnych.  

Najkorzystniejsze warunki glebowe do produkcji rolniczej występują na Wyżynie Miechowskiej i 

częściowo Kotlinie Sandomierskiej, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w części Kotliny 

Oświęcimskiej oraz w północnej części Pogórza Karpackiego. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, oceniający poszczególne elementy środowiska – glebę, warunki klimatyczne i wodne a także 

rzeźbę terenu, waha się na terenie województwa małopolskiego w przedziale od 100,2 w powiecie 

proszowickim do 33,0 w powiecie tatrzańskim. Wysokie wartości wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej charakteryzują powiaty: krakowski (88.8), miechowski (87.1), wielicki (86.4). Gospodarka 

rolna jest dobrze rozwinięta w północnej części regionu. Opiera się ona na większych obszarowo 

gospodarstwach niż w pozostałej części województwa. Jest to jednocześnie relatywnie najsłabiej 

rozwinięty pod względem gospodarczym obszar regionu. Na terenie powiatu miechowskiego, 

proszowickiego, części powiatu krakowskiego i olkuskiego obserwuje się wolne tempo restrukturyzacji 

gospodarczej oraz utrzymującą się zależność od dochodów z rolnictwa. Tereny te  

cechują niekorzystne procesy demograficzne: odpływ ludności, niski przyrost naturalny oraz wysoki 

odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym.  Zaobserwowany w ostatnich latach wzrost zatrudnienia w 

rolnictwie przy spadku pracy najemnej związany jest raczej przypływem niż odpływem ludności do 

rolnictwa w wyniku negatywnych tendencji na lokalnych rynkach pracy.  

Na terenie województwa wyodrębnia się trzy strefy uwarunkowań rolniczych obszarów wiejskich:  

● strefa północna, rzadziej zaludniona, o mniejszym rozdrobnieniu struktury agrarnej i relatywnie 

większym znaczeniu dochodów rolniczych – z tendencją do koncentracji ziemi użytkowanej rolniczo,  

● strefa środkowa, gęsto zaludniona, silnie zurbanizowana, o znacznej przewadze ludności 

dwuzawodowej i dużym rozdrobnieniu ziemi użytkowanej rolniczo – z tendencją do dalszego 

rozdrabniania gospodarstw,  

● strefa południowa (podgórska i górska) o wysokich walorach krajobrazowych, a jednocześnie trudnych 

warunkach do produkcji rolniczej, cechująca się rozdrobnieniem gospodarstw i dużym znaczeniem 

dochodów uzyskiwanych poza rolnictwem – z tendencją do utrzymywania się obecnej struktury. 

Zależności te ukierunkowują scenariusz rozwoju obszarów wiejskich w stronę różnicowania typów 

wsparcia w zależności od uwarunkowań.  

W województwie odnotowuje się niższy od średniej krajowej udział rolnictwa w wartości dodanej brutto 

(o 1,1 pp w 2008 roku), pomimo znacznego udziału gospodarstw rolnych. Ziemia jest traktowana jako 

lokata bezpieczeństwa raczej niż jako główne źródło dochodu gospodarstw rolnych – szczególnie w 

środkowej i południowej części województwa. Rodzi to problem ziemi źle użytkowanej: w ocenie 

ekspertów od 10 do 20% ziemi rolniczej ulega stałej degradacji ze względu na zachwaszczenie i zalesienie. 

Następuje także zanik tradycyjnej gałęzi rolnictwa małopolskiego jakim było pasterstwo i hodowla 

zwierząt trawożernych. W latach 2002-2010 pogłowie bydła, koni rzeźnych  i kóz spadło o 1/3 zaś 

pogłowie owiec o 16%.  Wydaje się, że tendencja ta ma charakter wzrostowy ze względu na traktowanie 

zatrudnienia w rolnictwie na terenach tradycyjnie pasterskich jako zajęcia dodatkowego – obok 
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agroturystyki i drobnej działalności gospodarczej. Nie będzie raczej możliwe – wskutek jakichkolwiek 

interwencji WPR I i WPR II odwrócenie jej, choć byłoby to korzystne zarówno ze względu na rosnące 

znaczenie rynku mięsa na świecie jak i korzyść dla walorów krajobrazowych TUZ i rosnącej degradacji 

użytków. Mocną stronę staje się przy tym podwojenie upraw rzepaku i rzepiku pod biomasę. Zmniejszanie 

się powierzchni użytków rolnych nastąpiło wskutek nie tyle koncentracji gospodarstw ile odrolnienia 

użytków i przeznaczenia ich na cele budowlane. 70 

Plany inwestycyjne gmin województwa małopolskiego koncentrują się na infrastrukturze drogowej, 

kanalizacyjnej, gospodarce odpadami i turystyce jako priorytetach rozwojowych. Wzmacnia to szanse 

rozwojowe związane z rozwojem turystyki oraz poprawą infrastruktury, może przyczynić się do 

zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich Małopolski jako miejsca zamieszkania i zapobiec 

degradacji tych obszarów.  

 

Wykres 38. Plany inwestycyjne gmin województwa małopolskiego w latach 2014-2020 
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Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli gmina województwa małopolskiego 

 

                                                 
70 PRS 2010, Raport z wyników dla województwa małopolskiego 
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Inwestycje infrastrukturalne wskazane jako priorytetowe  w przyszłym okresie programowania przez 

władze powiatów Małopolski będą w równym stopniu realizowane na obszarach wiejskich jak i miejskich. 

 

Wykres 39. Udział obszarów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 
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ochrony zdrowia, ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej 
np. przystanie, tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków 
sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa małopolskiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie małopolskim 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa małopolskiego zakłada różnicowanie 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich w zależności od cech specyficznych renty położenia – 

wykorzystując zdiagnozowane wyżej szanse rozwojowe. Na terenach północnych w których następuje 

korzystna tendencja  koncentracji gospodarstw rolnych oraz wzrost upraw przemysłowych kluczowego 

znaczenia nabiera wspieranie tej tendencji poprzez uzależnianie dopłat inwestycyjnych i 

modernizacyjnych od przyrostu powierzchni w celu zniwelowania słabej strony jaka jest niekorzystna 

struktura agrarna. Ważną kategorią interwencji będzie doradztwo rolnicze w zakresie intensyfikacji i 
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innowacji upraw przemysłowych. Kluczowego znaczenia nabiorą organizacje producentów upraw 

przemysłowych. Inwestycji w ramach środków Polityki Spójności wymagać będzie także przemysł 

gospodarki odpadami, która ma duży potencjał w województwie małopolskim dla celów przetwarzania 

biomasy do produkcji energii odnawialnej, stanowiącej jednej z podstawowych kierunków rozwoju 

regionu Kluczowe staną się inwestycje w kapitał ludzki i społeczny tych terenów, skutkujące 

podniesieniem wiedzy na temat nowoczesnych technologii i innowacyjności rolnictwa oraz inwestycje w 

infrastrukturę społeczną okolicznych miast.  

Z kolei rozwój obszarów wiejskich położonych w środkowej i południowej części województwa wyraża 

się  zanikiem funkcji rolniczej na rzecz rozwoju funkcji turystycznej i gospodarczej. Rozdrobnione i liczne 

gospodarstwa pełnią funkcje bazy agroturystycznej bądź podstawy prowadzenia dodatkowej działalności 

gospodarczej przez członków rodziny. Sugeruje się zastosowanie defensywnej strategii WPR na tych 

obszarach oraz wzmacnianie uzależniania dopłat bezpośrednich od stosowania praktyk pro 

środowiskowych zapobiegających dalszej degradacji użytków rolnych w wyniku zanika funkcji rolniczej w 

wybranych subregionach. Mimo dużego potencjału rynkowego przemysłu mięsnego z koni rzeźnych, 

owiec i kóz (tradycyjne gałęzie małopolski) nie należy lokować przewagi komparatywnej w tym obszarze 

ze względu na tendencję spadkową wynikającą ze skutecznego różnicowania działalności gospodarstw 

rolnych w biznesach rodzinnych i agroturystyce.  Może to być jednak sugerowany sposób zapobiegania 

degradacji TUZ, które stanowią wysoki odsetek użytków rolnych. Może tez to być warunek otrzymania 

dopłat w ramach ONW (wykazanie się użytkowaniem ziemi rolniczej), obok upraw ekologicznych na rzecz 

produktów regionalnych.  

Województwo małopolskie dysponuje także dużym potencjałem OZE. Udział energii pochodzącej z 

odnawialnych źródeł energii w Małopolsce wynosił w 2009 r. 6,6%. Zdecydowanie największą część 

zainstalowanej mocy w elektrowniach opartych na zielonej energii stanowią elektrownie wodne (74%). 

Wynika to z warunków naturalnych.71 Występuje także potencjał energii geotermalnej. Moc  elektrowni  

geotermalnej  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  pracującej  na  Podhalu wynosi 40 MW, co stanowi 

niemal 40% geotermalnych źródeł energii w Polsce. Ze względu na uwarunkowania klimatyczne 

województwo Małopolskie, a w szczególności tereny górskie, energia słoneczna ma dość duży potencjał 

rozwojowy (dobre nasłonecznienie, większy udział promieniowania trafiającego bezpośrednio do 

kolektorów niż w północnej Polsce). Nasłonecznienie w Małopolsce należy do najwyższych w kraju. W 

ramach kopert regionalnych wsparcie podprogramu PROW skierowanego na ochronę klimatu powinno 

stanowić duży udział. W Polityce Spójności przyszłej perspektywy finansowej głównego znaczenia 

nabiorą inwestycje w infrastrukturę techniczną oraz drogową a także wzmacnianie innowacyjności 

sektora MSP.  

W ramach województwa raczej nie występuje potencjał Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Szansą dla zwiększenia kapitału społecznego i ludzkiego w regionie  jest zastosowanie instrumentu CLLD, 

oferującego kompleksowe instrumenty przekształceń według Lokalnych Strategii Rozwoju szczególnie w 

pasie północnym i środkowym województwa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w sektorze 

pozarolniczym. Zastosowanie CLLD w największym stopniu dotyczyć będzie działań: poprawa dostępu 

mieszkańców do podstawowych dóbr i usług (edukacja, pomoc społeczna - walka z ubóstwem i 

wspieranie włączenia społecznego, zdrowie, kultura/dziedzictwo narodowe),działania z zakresu rynku 

pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie zewnętrznego 

kapitału, rozwój turystyki),wykorzystanie ICT dla rozwoju turystyki, promocji i marketingu lokalnych 

produktów oraz projekty służące budowaniu zdolności administracyjnych lokalnych JST (zarządzanie 

rozwojem, poszukiwanie ścieżki rozwojowej, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej, ubieganie się o 

wsparcie ze środków UE oraz krajowych, przygotowanie do korzystania z innych instrumentów wsparcia 

UE), Najeży podkreślić, że analizując transfery pieniężne WPR i PWRyb w latach 2002-2012 woj. 

małopolskie jest jednym z regionów (oprócz woj. podkarpackiego i śląskiego), które najmniej 

statystycznie skorzystały ze środków pomocowych. 

Lesistość regionu jest na poziomie zbliżonym do średniej krajowej i wynosi 28%. Zakłada się zatem, że 

region korzystać będzie zatem w dużym stopniu z nowych instrumentów wsparcia gospodarki leśnej 

                                                 
71Potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii w Małopolsce, Barometr Rozwoju Małopolski, Zeszyt nr 2, 2012 
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PROW po 2013 roku w tym  doradztwo dla posiadaczy lasów, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i 

poprawę rentowności lasów, Zakładanie systemów rolnoleśnych oraz Inwestycje w nowe technologie w 

dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych. Bieżącym 

wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. 

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, 

klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 1. Przyspieszony transfer wiedzy i innowacyjność , Priorytet 4. Odnowa 

wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Priorytet 5., Priorytet 6.Włączenie 

społeczne, walka z ubóstwem rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. 

2.3.7 Województwo mazowieckie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Pod względem analizowanych wskaźników społeczno-ekonomicznych województwo mazowieckie 

charakteryzuje się korzystną sytuacją na tle kraju. Większość z nich przewyższa przeciętne wartości dla 

Polski. Należy podkreślić wysoką konkurencyjność Mazowsza na krajowym rynku ze względu na znaczący 

udział ludności z wyższym wykształceniem oraz ponadprzeciętnie wysokie saldo migracji. Niepokojąca 

może być natomiast niska, w porównaniu z resztą kraju aktywność społeczna, atrakcyjność turystyczna 

czy relatywnie niska wartość wskaźnika komputeryzacji. Województwo mazowieckie cechuje się niskim, w 

porównaniu z innymi województwami, poziomem rozwoju infrastruktury przejawiającym się stosunkowo 

niewielkim odsetkiem ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej.  

Wykres 40. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

mazowieckim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 
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W zakresie struktury przestrzennej rolnictwa, niemal wszystkie badane cechy, z wyjątkiem struktury 

agrarnej rolnictwa cechują się ponadprzeciętnymi wartościami w skali kraju. Pod względem struktury 

agrarnej, największy udział małych gospodarstw rolnych znajduje się w części centralnej i południowej 

województwa mazowieckiego. W części wschodniej (na wschód od osi Mińsk Mazowiecki-Węgrów) 

gospodarstwa są generalnie mniej rozdrobnione, w części północnej natomiast, zwłaszcza w pasie na 

północ od linii Płock-Ciechanów-Ostrołęka przeważają gospodarstwa średnie i duże (powyżej 10 ha). 

Mapa 44. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

A B 

  

Źródło: Opracowanie własne 

Obszar zasiewów stanowi dwie trzecie powierzchni województwa (około 5% powierzchni kraju). Gleby 

Mazowsza wykazują znaczne zróżnicowanie kompleksów przydatności rolniczej z wyraźną przewagą 

kompleksów słabej i średniej jakości. Gleby V i VI klasy bonitacyjnej zajmują 45% powierzchni 

województwa (głównie gleby bielicowe). Natomiast najżyźniejsze (od I do III klasy bonitacyjnej) gleby 

brunatne (oraz mady rzeczne, czarne ziemie i rędziny) zajmują 18% powierzchni użytków rolnych. 

Najbardziej wartościowe utwory dla rozwoju rolnictwa są położone w różnych częściach województwa, w 

powiatach ciechanowskim, płońskim, płockim, gostynińskim (grupa północna) oraz sochaczewskim i 

grodziskim (grupa zachodnia), a także grójeckim, lipskim i radomskim (grupa południowa)  oraz mińskim, 

węgrowskim, sokołowskim i łosickim (grupa wschodnia). Ze względu na niewielkie deniwelacje i 

nachylenie stoków, gleby Mazowsza są w dużo niższym stopniu narażone na erozję niż w innych 

regionach. Dość niekorzystna dla rozwoju rolnictwa jest jednak stosunkowo niska roczna suma opadów 

znajdująca się w przedziale 450-550 mm.  

Największą część zasiewów zajmują zboża (ponad 50%). Ważny udział ma również uprawa ziemniaków, a 

w mniejszym stopniu buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku. Bardzo istotnym elementem w 

mazowieckim rolnictwie jest  ogrodnictwo i sadownictwo, które rozwinęło się głównie w południowo-

zachodniej i centralnej części województwa. Na Mazowszu znajduje się blisko jedna trzecia powierzchni 

sadów w Polsce.  

Jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt, województwo mazowieckie cechuje się ponadprzeciętną obsadą bydła 

na 100 ha użytków rolnych, zwłaszcza w północnych i wschodnich powiatach.   

Analizując wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego, najkorzystniej wypadają 

gminy położone w Obszarze Metropolitalnym Warszawy, zwłaszcza w jego południowej i zachodniej 
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części, aż po Sochaczew. Wynika to z wysokich wartości wskaźnika atrakcyjności lokalizacyjnej oraz 

wysokich dochodów własnych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Korzystne uwarunkowania 

gospodarcze występują również w gminach położonych wokół ośrodków subregionalnych Płocka, 

Ciechanowa, Ostrołęki oraz w mniejszym stopniu Siedlec. Jest to związane z funkcjonowaniem relatywnie 

dużej liczby podmiotów gospodarczych oraz znaczeniem tych miast, jako rynków pracy.  

Pod względem sytuacji społeczno-demograficznej nie występuje już tak istotna polaryzacja wewnątrz 

województwa. Generalnie, najwyższym potencjałem społeczno-demograficznym cechują się gminy 

położone w sąsiedztwie miast. Dominacja Obszaru Metropolitalnego Warszawy nie jest jednak tak 

wyraźna. Niepokojącym poziomem uwarunkowań społeczno-demograficznych cechuje się natomiast 

południowa część województwa mazowieckiego, zwłaszcza gminy położone w rejonie Przysuchy, 

Kozienic i Zwolenia. Jest to spowodowane najwyższym współczynnikiem bezrobocia tych obszarów oraz 

bardzo niekorzystnym saldem migracji.  

Mapa 45. 2010 r. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego (2010) 

A B 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Województwo mazowieckie posiada niższe wartości większości analizowanych czynników 

infrastrukturalno-środowiskowych w porównaniu z innymi regionami Polski. Wśród czynników 

cząstkowych jedynie popyt na usługi edukacyjne przewyższa średnią krajową. Generalnie, w przypadku 

wskaźnika infrastrukturalno-środowiskowego wyraźna jest dominacja Obszaru Metropolitalnego 

Warszawy, zwłaszcza jego części południowej i zachodniej. Rola ośrodków subregionalnych jest natomiast 

w tym przypadku znikoma. Poza OMW generalnie wartość wskaźnika czynników infrastrukturalno-

środowiskowych wynika ze specyficznych uwarunkowań gmin, bez względu na ich lokalizację.  

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2010 

Zmiany wartości wskaźników diagnozujących sytuację społeczno-ekonomiczną w województwie 

mazowieckim w latach 2007-2010 miały w większości przypadków wartości dodatnie, co generalnie 

oznacza poprawę jakości życia mieszkańców tego regionu, w porównaniu do pozostałych części kraju. 

Największą dynamiką korzystnych zmian w badanym okresie charakteryzowały się czynniki 

infrastrukturalno-środowiskowe, jedynie wskaźnik komputeryzacji uległ spadkowi. Bardzo wyraźnie 
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wzrosły produktywność ziemi oraz produktywność pracy, co oznacza poprawę efektywności 

mazowieckiego rolnictwa. Nieznacznie spadł natomiast poziom towarowości rolnictwa. Spadł również 

udział pracujących w rolnictwie, co spowodowane jest głównie rosnącą dywersyfikacją rynku pracy na 

obszarach wiejskich. 

Mapa 46. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych, odchylenie od średnich wartości dla 

Polski (odchylenie standardowe) w 2010 r. 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast spadek aktywności społecznej mieszkańców Mazowsza, co może 

wynikać ze spowolnienia koniunktury na rynku pracy i hamowania rozwoju gospodarki w skali kraju. 

Saldo migracji było niższe od średniej krajowej, podobnie jak w większości województw, i spowodowane 

było obniżeniem mobilności mieszkańców i atrakcyjności rynku pracy.   

W okresie 2007-2010 spadło tempo zmiany wskaźnika starości, które oznacza, że Mazowsze starzeje się 

wolniej niż inne regiony Polski, co wspólnie z odnotowanym spadkiem współczynnika bezrobocia 

przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności województwa mazowieckiego w badanym okresie w 

skali kraju. Reasumując, jakość życia na Mazowszu jest wyższa niż przeciętna w Polsce. Zauważyć można 

bardzo istotny wzrost poziomu czynników infrastrukturalno-środowiskowych. Niepokojącym zjawiskiem 

jest jednak spadek wskaźnika komputeryzacji szkół oraz dochodów gmin.   
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Wykres 41. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. mazowieckim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Tabela 24. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocna strony Słabe strony  

 Najwyższy poziom rozwoju regionalnego w 

kraju 

 Korzystne warunki naturalne dla rozwoju 

rolnictwa 

 Wzrost efektywności rolnictwa  

 Spadek zatrudnienia w rolnictwie  

 Wysoki potencjał demograficzny i edukacyjny 

oraz stosunkowo wysoki udział ludności w 

wieku produkcyjnym 

 Rozwój rolnictwa ekologicznego  

 Ograniczony dopływ kapitału zagranicznego 

poza obszary metropolitalne 

 Rozproszone osadnictwo wiejskie 

 Duże dysproporcje w rozwoju sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

 Mała liczba charakterystycznych produktów 

regionalnych (w tym turystycznych) 

 Ograniczony przestrzennie zasięg dyfuzji 

impulsów rozwojowych z obszaru 

metropolitalnego 

 

Największym potencjałem obszarów wiejskich województwa mazowieckiego według ankietowanych 

przedstawicieli starostw powiatowych są: jakość i dostępność edukacji oraz wysoka jakość środowiska 

przyrodniczego (w obu przypadkach 95,7% odpowiadających). Na drugim miejscu wymieniany jest łatwy 

dostęp komunikacyjny do miasta powiatowego oraz walory turystyczne obszaru. Wśród ankietowanych 

przedstawicieli Lokalnych Grup Działania natomiast najczęściej udzielaną odpowiedzią była współpraca z 

innymi gminami (100% odpowiadających), dziedzictwo kulturowe obszaru i na trzeciej pozycji łatwy 

dostęp komunikacyjny do miasta powiatowego oraz wysoka jakość środowiska przyrodniczego. Jako 

bariery rozwojowe przedstawiciele powiatów wskazują na pierwszym miejscu niski poziom 

infrastruktury turystycznej/agroturystycznej, a na drugim nierentowność prowadzenia gospodarstwa 

rolnego. Przedstawiciele LGD podzielają te opinie, wskazując także wysokie bezrobocie mieszkańców jako 

barierę dla rozwoju Mazowsza.  
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Jako czynniki rozwojowe rolnictwa, najczęściej udzielanymi odpowiedziami zarówno wśród 

przedstawicieli starostw powiatowych jak i LGD znalazły się: korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju 

rolnictwa oraz nowoczesne, zmodernizowane gospodarstwa rolne.  

Natomiast jako barierę dla rozwoju sektora rolniczego najczęściej wskazywano brak organizacji 

producentów. Ponadto, przedstawiciele LGD wskazują na niekorzystną strukturę wytwórczą rolnictwa.  

Niewątpliwą szansą dla rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza jest funkcjonowanie największego 

wewnętrznego rynku zbytu na produkty rolne w Polsce, za sprawą olbrzymiego zapotrzebowania ze 

strony aglomeracji warszawskiej. Mazowieckie rolnictwo jest konkurencyjne w skali kraju głównie za 

sprawą silnie rozwiniętego sektora sadowniczego i ogrodniczego w południowej i zachodniej części 

województwa. Duży potencjał rozwojowy posiada również prężnie rozwijająca się hodowla bydła w 

północnych powiatach województwa. Szansą rozwojową jest jednak dalsza specjalizacja produkcji 

rolniczej o wysokiej jakości i konkurencyjności, jak rozwój rolnictwa ekologicznego i wolnego od żywności 

genetycznie modyfikowanej, którego produkty skierowane są głównie do mieszkańców aglomeracji 

warszawskiej.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), zdaniem przedstawicieli instytucji obecnych na panelu 

dyskusyjnym powinien w przyszłej perspektywie finansowej cechować się bardziej kompleksowym  

podejściem do problemów obszarów wiejskich. Środki PROW powinny trafiać do szerszej grupy 

społeczności obszarów wiejskich, nie tylko do rolników.  

Szansą dla rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza jest wspieranie tworzenia grup producentów rolnych 

poprzez uproszczenie ustawodawstwa oraz ograniczanie barier administracyjnych dla rozwoju 

przedsiębiorczości, na przykład poprzez maksymalne uproszczenie struktury wniosków o 

dofinansowanie. 

Istotnym zagrożeniem rozwojowym jest wzrost polaryzacji w rozwoju społeczno-gospodarczym 

pomiędzy Obszarem Metropolitalnym Warszawy a obszarami peryferyjnymi. Wynika to po części ze 

słabnącego znaczenia ośrodków subregionalnych jako konkurencyjnych rynków pracy i kierunku 

migracji, zwłaszcza w przypadku Radomia. Obszary peryferyjne Mazowsza są więc zagrożone 

marginalizacją. 

Stosunkowo niska atrakcyjność turystyczna Mazowsza oraz niedostateczny poziom potrzebnej 

infrastruktury jest zagrożeniem dla rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, która 

najprawdopodobniej nadal będzie się rozwijać jako zjawisko niszowe, dostępne dla niewielkiego odsetka 

ludności.  

Zagrożeniem jest również niska aktywność społeczna, która nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich. Należy dążyć do rozwoju inicjatywy oddolnej i zwiększenia roli samorządów 

terytorialnych w rozwoju wsi mazowieckiej. Województwo mazowieckie posiada najlepiej wykształconą 

ludność na obszarach wiejskich. Drzemiący w niej wysoki poziom kapitału ludzkiego musi jedynie zostać 

zaktywizowany poprzez inicjatywę oddolną.  

Tabela 25. Zagrożenia i szanse obszarów wiejskich 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Słabnące znaczenie ośrodków 

subregionalnych 

 Tereny peryferyjne zagrożone marginalizacją 

 Zbyt powolny rozwój pozarolniczego rynku 

pracy 

 Redukcja środków pomocowych dla regionu 

(Mazowsze „regionem przejściowym”) 

 Wzrost efektywności rolnictwa 

 Spadek bezrobocia 

 Możliwość wykorzystania zasobów kapitału 

ludzkiego w kontekście rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy 

 Rosnący potencjał społeczny i ekonomiczny 

obszaru metropolitalnego Warszawy 

 Poprawiająca się dostępność komunikacyjna 
Źródło: Opracowanie własne 
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Znaczenie obszarów wiejskich w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 

roku72 jest szczególnie podkreślone w celu strategicznym „Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej regionów w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Cele rozwoju obszarów wiejskich 

zostały z kolei ujęte w kolejnym celu strategicznym „Aktywizacja i modernizacja obszarów poza 

metropolitalnych”. Na wstępie stwierdzono,  że postępująca degradacja społeczno-gospodarcza obszarów 

poza metropolitalnych wskazuje na konieczność intensyfikowania działań aktywizujących te obszary. 

Przede wszystkim zwrócono uwagę na znaczne luki w  rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, w tym na 

małą dostępność przestrzenną Warszawy. W Strategii podkreśla się konieczność wyrównania szans 

mieszkańców metropolii i obszarów poza metropolitarnych oraz konieczność inwestycji w infrastrukturę 

techniczną. Podkreślono potrzebę wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, wspominając między 

innymi o  tworzeniu klastrów wiejskich. Udział obszarów wiejskich w inwestycjach strukturalnych RPO 

WM utrzymuje się jednak na poziomie przeciętnym dla kraju. Wart uwagi jest fakt, iż oprócz koncentracji 

interwencji w obszarze środowiska i transportu, relatywnie dużo projektów z zakresu wsparcia 

infrastruktury społecznej realizowanych było właśnie na obszarach wiejskich.  

 

Tabela 26. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa mazowieckiego w latach 

2007-2013 

Oś priorytetowa <Nazwa> 
Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział ilościowy 

(liczba 

projektów)(%) 

 2 878 478 324 530 30 39 

1. Tworzenie warunków dla rozwoju 

potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości na Mazowszu 713 701 240 197 30 32 

2. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 51 946 768 42 6 20 

3. Regionalny system transportowy 965 743 012 146 30 68 

4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i 

energetyka 588 850 898 64 63 65 

6. Wykorzystanie walorów naturalnych i 

kulturowych dla rozwoju turystyki i 

rekreacji 306 964 968 27 41 40 

7. Tworzenie i poprawa warunków dla 

rozwoju kapitału ludzkiego 251 271 438 54 31 55 
Źródło: statystyki MRR 

Scenariusz rozwojowy obszarów wiejskich powinien uwzględniać zarówno dywersyfikację przestrzenną 

sektora rolnego jak i różnorodny w skali monocentrycznego województwa potencjał uwalniania miejsc 

pracy dla bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich.  Strukturę obszarową gospodarstw rolnych 

województwa mazowieckiego można uznać za optymalną, wykorzystującą zasoby przyrodnicze i 

nieprodukującą nad zatrudnienia w rolnictwie. Rolnictwo mazowieckie jest efektywne kosztowo oraz 

stosunkowo innowacyjne. Scenariusz rozwojowy zakłada dalsze wzmacnianie obecnych tendencji 

struktury wytwórczej rolnictwa. Warto przy tym intensyfikować wsparcie dla  organizacji producentów i 

integrację pionową z sektorem przetwórstwa. Tworzenie wolnych miejsc pracy dla mieszkańców 

obszarów wiejskich w województwie mazowieckim uzależnione jest jednak w znacznej mierze od 

inwestycji infrastrukturalnych zwiększających dostępność przestrzenną Warszawy oraz terenów 

inwestycyjnych. Osadnictwo wiejskie producentów jest bardzo rozproszone na dużym obszarze 

województwa a poszczególne jednostki osadnicze charakteryzują się  małą liczba ludności co nie sprzyja 

rozwojowi drobnej przedsiębiorczości i sektora usług rolniczych lub pozarolniczych.  Szansą dla małych 

gospodarstw rolnych zlokalizowanych w północnej i wschodniej części województwa jest rozwój 

rolnictwa ekologicznego wspierającego rozwój lokalnej turystyki oraz wypromowanie marki „Mazowsze”. 

Sukces tego przedsięwzięcia (wielofunkcyjności obszarów wiejskich w oparciu o rozwój turystyki) zależeć 

jednak będzie w większej mierze od inwestycji infrastrukturalnych oraz programów wsparcia 

                                                 
72Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 dostępna: 
http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/ 

http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
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przedsiębiorczości i przemysłu na terenach wiejskich niż od interwencji EFRR ze względu na 

zdiagnozowane duże zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Mazowsza, w 

zależności od odległości od Warszawy. 

 

Większość badanych przedstawicieli gmin województwa mazowieckiego priorytet nadaje drogom i 

ścieżkom komunikacyjnym oraz inwestycjom w infrastrukturę techniczną, kanalizacyjną i melioracyjną 

oraz w zakresie gospodarki odpadami.  

 

Wykres 42. Plany inwestycyjne gmin województwa mazowieckiego w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli gmin województwa mazowieckiego 

 

Badani przedstawiciele powiatów z kolei nadają obszarom wiejskim priorytet niemal we wszystkich 

planowanych inwestycjach. 
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Wykres 43. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 

mazowieckiego w latach 2014-2020 
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa mazowieckiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju obszarów wiejskich województwa mazowieckiego zakłada 

wzmocnienie interwencji związanych z uwalnianiem wolnych miejsc pracy dla mieszkańców obszarów 

wiejskich poprzez wzmacnianie dostępności przestrzennej Warszawy oraz rozwoju turystyki w 

północnych i wschodnich powiatach województwa, wykorzystującej potencjał rolnictwa ekologicznego. 

Wydaje się, że w przyszłej perspektywie finansowej rozwój wielofunkcyjności obszarów wiejskich będzie 

w większym stopniu zależny od interwencji Polityki Spójności niż inwestycji EFFROW.  Rekomenduje się 

więc przyjęcie strategii strategii WT (konserwatywnej mini - mini) - która jest zorientowana na 

wykorzystanie mocnych stron obszaru wynikających z największego lokalnego rynku zbytu jakim jest 

Warszawa oraz unikanie zagrożeń ze strony otoczenia wynikających z utrzymywania się 

monocentryczności regionu i słabnącej pozycji ośrodków subregionalnych – a polegającej na koncentracji 

polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół zachowania bieżącej struktury wytwórczej sektora rolnego. 

Potencjalnym kierunkiem wzmocnienia funkcji rolniczej jest rozwój agroturystyki w północnych i 

wschodnich powiatach Polski, której towarzyszyć będzie specjalizacja w rolnictwie ekologicznym. 

Kluczowego znaczenia nabiorą tutaj inicjatywy LGD w zakresie kreowania podaży turystyki na obszarach 

wiejskich Wsparcie to powinno jednak być prowadzone również w ramach Polityki Spójności dla 

wzmocnieni  relatywnie słabej infrastruktury turystycznej na obszarach wiejskich. Szansą dla wzrostu 
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znaczenia turystyki  jest też zastosowanie instrumentu CLLD, oferującego kompleksowe instrumenty 

przekształceń według Lokalnych Strategii Rozwoju oraz system certyfikacji obiektów agroturystycznych. 

Działania LGD powinny opierać się na trafnych LSR. W ramach Polityki Spójności konieczne staną się 

inwestycje w infrastrukturę drogową i techniczną w celu wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej 

ośrodków subregionalnych Mazowsza oraz wzmacnianie infrastruktury społecznej na tych terenach. 

Kluczowym instrumentem wspierającym wielofunkcyjność, konkurencyjność oraz innowacyjność 

obszarów wiejskich staną się więc Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Lesistość regionu wynosi 22% i 

jest wyraźnie niższa niż średnia krajowa. Bieżącym zatem wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty 

mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i 

Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz 

odtwarzanie lasów. 

 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 1.Przyspieszony transfer wiedzy i innowacyjność , Priorytet 3.Sprawne 

funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem , Priorytet 4Odnowa wspieranie i 

ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Priorytet 5.Efektywne gospodarowanie 

zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne, Priorytet 6. 

Włączenie społeczne, walka z ubóstwem rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich 

2.3.8 Województwo opolskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

 

Wykres 44. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

opolskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Województwo cechuje się bardzo korzystnymi wartościami wskaźników opisujących czynniki 

infrastrukturalno-środowiskowe, co wynika ze zwartej sieci osadniczej i modernizacji infrastruktury 
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obszarów wiejskich już od czasów historycznych. W związku z długotrwałym wyludnianiem się obszarów 

wiejskich i starzeniem się ich mieszkańców, głównie w wyniku uwarunkowanej historycznie emigracji 

zagranicznej, obecny wysoki odsetek ludności starszej i niska stopa urodzeń oraz tercjalizacja gospodarki 

obszarów wiejskich warunkują dostępność przedszkoli i osiąganie najwyższych w kraju wartości 

wskaźnika skolaryzacji dzieci w wieku przedszkolnym. Zwarta sieć osadnicza umożliwiła również 

skuteczną rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych i osiągnięcie najwyższego odsetka mieszkańców 

obszarów wiejskich z dostępem do wodociągu i kanalizacji w kraju. Na bazie rozwiniętej infrastruktury 

sieciowej również odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków jest wysoki. Jedynie popyt na 

podstawowe usługi edukacyjne prezentuje się niekorzystnie, co jest efektem długotrwałych procesów 

demograficznych.  

Rolnictwo województwa na tle kraju cechuje wysoki poziom. Dogodnym warunkom naturalnym 

występującym na większości obszaru towarzyszy wysoka mechanizacja i stopień towarowości. Przy 

stosunkowo niskim odsetku zatrudnionych w rolnictwie, nawet biorąc pod uwagę obszary wiejskie, przy 

korzystnych warunkach naturalnych i stosunkowo wysokiej średniej wielkości gospodarstwa, szczególnie 

produktywność pracy w rolnictwie województwa jest wysoka.  

W wyniku długotrwałej emigracji zagranicznej ludności województwa, obecny potencjał społeczno-

demograficzny prezentuje się niekorzystnie. Proces ten obejmował przede wszystkim najbardziej 

mobilne, młodsze grupy wiekowe, znajdujące się jednocześnie w wieku matrymonialnym, co 

zdecydowanie wpłynęło na stale niewielki wskaźnik urodzeń. W efekcie starsza struktura wieku na 

obszarach wiejskich występuje jedynie w województwie podlaskim. Ta niekorzystna sytuacja 

demograficzna wydaje się stabilna, gdyż także w ostatnich latach stopa migracji na obszarach wiejskich w 

województwie opolskim wciąż była najniższa w kraju. Mając na uwadze szybki wzrost liczby ludności z 

wyższym wykształceniem w ostatnich latach, kolejną konsekwencją starej struktury demograficznej 

województwa jest fakt, że niższy odsetek ludności wiejskiej z wyższym wykształceniem występuje jedynie 

w województwie warmińsko-mazurskim. 

Niekorzystne są także wartości większości wskaźników opisujących uwarunkowania gospodarcze na 

obszarach wiejskich województwa. Szczególnie warto zwrócić uwagę na niską liczbę oddawanych 

mieszkań, nawet w stosunku do relatywnie niskiego zapotrzebowania wynikającego z niewielkiej liczby 

zawieranych małżeństw. Niższą wartość tego wskaźnika zaobserwowano jedynie w województwie 

świętokrzyskim. Świadczy to dobitnie o stagnacji obszarów wiejskich, co niewątpliwie związane jest z 

selektywną emigracją młodych osób. Pomimo wysokiego poziomu rolnictwa, monofunkcyjność 

gospodarki obszarów wiejskich jest niekorzystna. Na wielu obszarach alternatywę mógłby stanowić 

rozwój agroturystyki. Jednak walory turystyczne obszarów wiejskich województwa zostały ocenione jako 

najniższe w kraju. 

 

Mapa 47. A - wskaźnik potencjału społeczno-demograficznego, B – wskaźnik czynników 

infrastrukturalno-środowiskowych, C - wskaźnik uwarunkowań gospodarczych (2010) 

  A    B    C 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 48.A - Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) oraz B - udział użytków 

rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) 

 

 A    B 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Potencjał społeczno-demograficzny obszarów wiejskich województwa, pomimo ogólnie niskiego poziomu, 

wzrasta z południowego-zachodu na północny-wschód. Województwo opolskie wyróżnia się tym, że nie 

jest widoczne wyraźne pozytywne oddziaływanie ośrodka regionalnego na jego strefę podmiejską. 

Pod względem uwarunkowań infrastrukturalno-środowiskowych pozytywna sytuacja występuje 

zwłaszcza w środkowej i północno-zachodniej części województwa. Szybszy rozwój infrastruktury był w 

tym przypadku związany z ogólnie bardziej wielofunkcyjną strukturą obszarów wiejskich na tym terenie, 

co jest związane z przebiegającym przez środkową część województwa ważnym szlakiem 

komunikacyjnym, co miało wpływ na wzmocnienie roli małych miast i stopniowy rozwój funkcji 

pozarolniczych na obszarach wiejskich. 

W przypadku uwarunkowań gospodarczych dysproporcja pomiędzy środkową częścią województwa i 

jego peryferiami jest wyraźna. W środkowej części, w otoczeniu Opola i wzdłuż głównego szlaku 

komunikacyjnego, pewną rolę odgrywa suburbanizacja i korzystanie przez mieszkańców ze wspólnego, 

większego rynku pracy. Efektem tego jest wzrost poziomu życia mieszkańców, tercjalizacja struktury 

zatrudnienia, wzrost dochodów gospodarstw domowych i gmin, a w konsekwencji rozwój wielofunkcyjny. 

Niewątpliwie dominacja tej części województwa pod względem gospodarczym byłaby bardziej wyraźna, 

jak to ma miejsce w przypadku większości województw, gdyby Opole było silniejszym biegunem wzrostu 

dla regionu, a korzystne zmiany struktury demograficznej w strefie podmiejskiej przebiegały szybciej. 

Region jest położony na Nizinie Śląskiej, a jego południowo-zachodnia część na Przedgórzu Sudeckim. 

Cechuje go klimat łagodny i długi okres wegetacji, który na Nizinie Śląskiej rozpoczyna się już od trzeciej 

dekady marca. W regionie przeważają bardzo dobre gleby, zwłaszcza w południowej i zachodniej części 

województwa, jednak często są one skażone. Na obszarach o lepszych glebach obserwuje się wyższy 

udział bardziej wymagających upraw, jak pszenica czy burak cukrowy. W województwie opolskim wciąż 

duży udział stanowią grunty Własności Rolnej Skarbu Państwa, które zostały przejęto od działających 

tutaj gospodarstw uspołecznionych. Do dzisiaj udział spółdzielni rolniczych w strukturze własnościowej 

użytków rolnych jest najwyższy w kraju i wynosi 5,3%. Grunty kościołów i związków wyznaniowych oraz 

wspólnot gruntowych mają marginalne znaczenie. Dzięki korzystnej strukturze agrarnej zatrudnienie w 

rolnictwie w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych jest nieduże. Wysokie są natomiast 
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nakłady inwestycyjne i zużycie energii elektrycznej w rolnictwie w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 

użytków rolnych. Zużycie nawozów na 1 ha użytków rolnych, zarówno w przypadku nawozów NPK, jak i 

nawozów wapniowych, jest najwyższe w kraju. W województwie na 1 ha użytków rolnych zużywa się 

średnio 141,8 kg czystego składnika azotu, fosforu lub potasu, oraz 202,7 kg nawozów wapniowych. 

Mechanizacja rolnictwa sprawiła natomiast, że obsada koni na 100 ha użytków rolnych jest obecnie 

najniższa w kraju i wynosi 0,6. 

W województwie uprawia się dużo pszenicy. Uprawa ta koncentruje się zwłaszcza w południowej części 

regionu. W związku z występowaniem dobrych gleb wysoki jest również udział jęczmienia w strukturze 

zasiewów. Niewielki jest natomiast udział mniej wymagających zbóż, jak żyto, pszenżyto czy owies. W 

konsekwencji osiągane są tutaj najwyższe w kraju plony zbóż, które wynoszą 48,6 q/ha. Tak wysoka 

średnia nie wynika jednak tylko z przewagi uprawy pszenicy i jęczmienia, która przynosi wyższe plony. 

Województwo opolskie osiąga bowiem najwyższe w kraju plony w przypadku każdego z podstawowych 

zbóż. W przypadku pszenicy wynoszą one 52,7 q/ha, żyta 33,8 q/ha, pszenżyta 41,7 q/ha, jęczmienia 43,1 

q/ha, a plony owsa wynoszą tutaj 35,2 q/ha. W związku z dużym znaczeniem uprawy wymagających zbóż 

i ekstensyfikacją struktury upraw stopniowo zmniejsza się udział powierzchni użytków rolnych zajętej 

pod uprawę ziemniaka. Obecnie udział ten wynosi zaledwie 2,3% i jest najniższy w kraju. Jednak dzięki 

dużej roli nowoczesnych gospodarstw rolnych, również plony ziemniaków są tutaj wysokie. Dobre gleby 

są wykorzystywane nie tylko poprzez uprawę bardziej wymagających zbóż, ale także poprzez wysoki 

udział buraka cukrowego w strukturze zasiewów, szczególnie w południowej części województwa. 

Uprawa buraka cukrowego w województwie opolskim także przynosi wysokie plony. Charakterystyczną 

cechą rolnictwa województwa opolskiego jest najwyższy w kraju udział rzepaku w strukturze zasiewów, 

który wynosi 12%. Natomiast najniższy w kraju jest udział warzyw, który wynosi 0,6%. W strukturze 

pogłowia zwraca uwagę niewielka i wciąż malejąca obsada bydła, która skutkuje małą produkcją mleka, 

pomimo najwyższej w kraju mleczności krów wynoszącej średnio 5772 litrów rocznie. W rolnictwie 

województwa dominuje roślinny kierunek produkcji, wskutek czego średnio na 1 ha użytków rolnych 

skup produktów roślinnych, w tym zbóż i buraków cukrowych, jest wysoki. 

Najwyższy udział użytków rolnych w powierzchni ogółem, powyżej 70%, jest obserwowany w 

południowej oraz w północno-wschodniej części województwa. Pierwsza z wymienionych stref znajduje 

się na zwartym obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego i Równiny Wrocławskiej, regionu o jednym z 

najlepszych naturalnych uwarunkowań dla rozwoju rolnictwa w skali kraju. Jednak rolniczy charakter 

krajobrazu północnej części województwa wynika raczej z jej peryferyjnego położenia i braku impulsów 

dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, niż z naturalnych uwarunkowań. Inna sytuacja ma 

natomiast miejsce na zwartym obszarze wzdłuż prawego brzegu Odry, gdzie użytki rolne zajmują poniżej 

połowy ogólnej powierzchni. Z jednej strony warunki naturalne są tam jeszcze bardziej niekorzystne, a z 

drugiej strony ze względu na bliskość ośrodków miejskich, jak Opole, Kędzierzyn-Koźle czy Brzeg, oraz 

dobrą dostępność do konurbacji górnośląskiej i Wrocławia, bardziej intensywne funkcje użytkowania 

ziemi wypierają rolnictwo. Na znacznym obszarze województwa, a zwłaszcza w jego południowej, 

zachodniej i północnej części, odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha przekracza 85%. 

Największy odsetek małych gospodarstw występuje natomiast na obszarze, gdzie rolnictwo odgrywa 

najmniejszą rolę, czyli wzdłuż prawego brzegu Odry. We wschodniej części tego obszaru, który sąsiaduje 

niemal bezpośrednio z konurbacją górnośląską, odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha spada 

poniżej 75%. 
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Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2011 

Wykres 45. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. opolskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest obserwowana bardzo dynamiczna poprawa w zakresie potencjału 

społeczno-demograficznego, co jest najsłabszą stroną w rozwoju obszarów wiejskich województwa 

opolskiego. Poprawa w zakresie struktury wiekowej oraz stopy migracji była największa w kraju. 

Natomiast zahamowanie odpływu ludności i starzenia się społeczeństwa wydaje się być w przypadku tego 

regionu kluczowe dla uruchomienia potencjału endogenicznego obszarów wiejskich województwa. 

Korzystny jest także dynamiczny wzrost liczby fundacji i stowarzyszeń, co jest przejawem pozytywnych 

zmian. 

Z drugiej strony wysoki poziom rozwoju infrastruktury będący najmocniejszą stroną rozwoju obszarów 

wiejskich województwa, spowodował wyraźną stagnację w tym zakresie obserwowaną w ostatnich latach. 

Bardzo niekorzystne prezentuje się dynamika w zakresie skolaryzacji dzieci w wieku przedszkolnym, 

która była najniższa w analizowanym okresie spośród wszystkich województw. Należy więc w tym 

miejscu podkreślić, że pozytywnych efektów zahamowania negatywnych procesów demograficznych 

należy spodziewać się w dłuższej perspektywie i przy wsparciu poprzez wzrost dostępności najbardziej 

potrzebnej infrastruktury społecznej. Najniższa w kraju dynamika w dostępności sieci wodno-

kanalizacyjnych wynika z bardzo wysokiego poziomu osiągniętego w latach wcześniejszych. Poprawa 

dostępności infrastruktury społecznej, a w szczególności szkół, będzie jednak trudnym zadaniem także ze 

względu na fakt, że większy spadek popytu na usługi edukacyjne na obszarach wiejskich zanotowano 

tylko w województwie podlaskim. Korzystną zmianę liczby komputerów w szkołach przypadających na 

100 uczniów częściowo można wyjaśnić spadkiem liczby uczniów. 

Stagnacja ma miejsce także w zakresie gospodarki na obszarach wiejskich województwa. Jednak 

wyeliminowanie podstawowej bariery rozwoju w postaci niewystarczającego potencjału społeczno-
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demograficznego przy utrzymaniu stosunkowo wysokiego poziomu rozwoju infrastruktury powinno 

uaktywnić potencjał endogeniczny obszarów wiejskich i w dłuższej perspektywie wpłynąć również na 

pozytywne przemiany gospodarcze. 

Niestety zahamowaniu uległ rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich województwa. Jest to jednak 

związane z osiągnięciem wysokiego poziomu już w latach poprzednich. 

W województwie opolskim udział powierzchni obszarów chronionych jest zbliżony do średniej w Polsce. 

Nie występują tutaj parki narodowe, a udział powierzchni zajmowanej przez 4 parki krajobrazowe jest 

przeciętny. 

 

Tabela 27. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Rozwinięta infrastruktura techniczna i 

społeczna 

 Dobre warunki naturalne dla rolnictwa 

 Nowoczesne gospodarstwa o dużym 

potencjale produkcyjnym 

 Dobra dostępność komunikacyjna 

 Produkty lokalne i tradycje współpracy na 

poziomie lokalnym 

 Wysoki udział przemysłu spożywczego w 

PKB regionu 

 Starość demograficzna, depopulacja 

 Zły stan urządzeń melioracyjnych 

 Niski poziom wykształcenia ludności 

 Emigracje zagraniczna 

 Niska atrakcyjność turystyczna regionu 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Najważniejszymi czynnikami rozwojowymi obszarów wiejskich woj. opolskiego według ankietowanych 

przedstawicieli starostw powiatowych i LGD są: wysoka jakość środowiska przyrodniczego, łatwy dostęp 

komunikacyjny do miasta powiatowego i wojewódzkiego, współpraca międzygminna i międzypowiatowa, 

aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość mieszkańców, aktywność społeczna mieszkańców, jakość i 

dostępność edukacji oraz rentowne rolnictwo. Natomiast jako barierę dla rozwoju regionu najczęściej 

wskazywano: wysokie bezrobocie mieszkańców oraz niekorzystną strukturę demograficzną. Struktura 

odpowiedzi potwierdza zatem diagnozę mocnych i słabych stron obszarów wiejskich województwa. 

Zwrócono uwagę na istotną rolę dostępności obszaru i aktywności jego mieszkańców, a także na 

uwarunkowania przyrodnicze i poziom rozwoju rolnictwa. Z drugiej strony barierę rozwoju stanowią 

przede wszystkim zachodzące w regionie procesy demograficzne. 

W przypadku sektora rolniczego jako czynniki rozwojowe stanowiące największy potencjał regionu 

wskazywano: korzystne warunki przyrodnicze, nowoczesne gospodarstwa rolne oraz strukturę 

obszarową rolnictwa. Jako największy problem wskazywano natomiast brak organizacji producentów. 

Wyniki badań społecznych potwierdzają więc stwierdzone w diagnozie występowanie korzystnych 

warunków przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa w niemal całym województwie oraz obecność dużej 

liczby zmodernizowanych, wyspecjalizowanych, towarowych gospodarstw rolnych o dużej powierzchni 

użytków rolnych. Brak organizacji producentów należy natomiast postrzegać jako bardziej ogólny 

problem polskiego rolnictwa, gdyż tylko w jednym z 16 województw nie była to bariera wskazywana 

najczęściej. 

Rolnictwo regionu posiada duży potencjał produkcyjny. Ze względu na niedostateczny rozwój przemysłu 

przetwórstwa rolno-spożywczego, potencjał ten nie jest jednak w wystarczającym stopniu 

wykorzystywany, gdyż rolnictwo regionu w coraz większym stopniu dostarcza jedynie surowców, które 

są przetwarzane poza obszarem Opolszczyzny. W przyszłości sytuacja taka może doprowadzić do spadku 

konkurencyjności surowców rolnych pochodzących z regionu, co odbije się negatywnie na kondycji 

rolnictwa i doprowadzi do ograniczania produkcji w regionie o dogodnych uwarunkowaniach 

przyrodniczych i korzystnej strukturze agrarnej. 
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Do podobnych konsekwencji może doprowadzić również sytuacja społeczna regionu. Społeczeństwo 

wykazuje silne powiązania z ludnością, która wyemigrowała z tego regionu w przeszłości. Dlatego często 

mieszkańcy Opolszczyzny czują większe więzy z rodziną, które w przeszłości wyemigrowała do Niemiec, 

niż ze społecznością lokalną w swoim miejscu zamieszkania. Stagnacja gospodarcza obszarów wiejskich 

może doprowadzić do pogłębienia niekorzystnych zmian w związku z podatnością mieszkańców tego 

terenu na emigrację. Proces ten obserwowany jest obecnie wśród młodszych mieszkańców regionu, 

którzy zagranicą podejmują pierwszą pracę, przez co mają łatwiejszy start w dorosłym życiu. 

Szansą rozwoju regionu jest przede wszystkim poprawa zasobów kapitału ludzkiego oraz zwiększenie 

więzi z regionem. Można to osiągnąć poprzez wsparcie dla nowych przedsiębiorstw, czy stymulowanie 

inwestycji w rozwój nowoczesnych gospodarstw rolnych. Jednak w związku ze specyfiką regionu, 

niezbędne są także równoległe działania na rzecz poprawy kapitału społecznego. W celu zatrzymania 

emigracji młodszej części społeczeństwa niezbędna jest także poprawa warunków życia na obszarach 

wiejskich, w szczególności poprawa dostępności i rozwój sieci ICT. 

Szansą dla rozwoju jest także promocja produktów lokalnych, które stanowią ważny element rozwoju 

obszarów wiejskich obserwowanego w ostatnich latach. Region posiada duże doświadczenie w programie 

„Odnowa wsi”. Niewątpliwą szansą jest natomiast rozpropagowanie osiągnięć, a zwłaszcza koncentracja 

łańcuchów wytwarzania produktów lokalnych, np. w ramach LGD, od pozyskiwania surowców, po 

sprzedaż detaliczną i promocję. Jest to sposób na wykorzystanie potencjału regionu związanego z jego 

kulturą i tradycją, a także na zwiększenie tożsamości regionalnej. 

Szansą na rozwój obszarów wiejskich, które w wielu innych częściach kraju borykają się z brakiem 

środków na inwestycje, jest uruchomienie kapitału zgromadzonego przez ludność, która wyemigrowała. 

Jeśli uda się zachęcić mieszkańców Opolszczyzny do powrotu, będą oni w stanie skutecznie rozwijać na 

tym terenie nowe przedsiębiorstwa korzystając z zasobów finansowych i doświadczeniu zdobytym 

zagranicą, przyczyniając się do wielofunkcyjnego rozwoju. 

Tabela 28. Zagrożenia i szanse obszarów wiejsckich 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Bardzo niekorzystne procesy 

demograficzne 

 Niekorzystny wizerunek regionu 

 Słabnący potencjał społeczno-

ekonomiczny w stosunku do regionów 

sąsiedzkich 

 Rozwój ICT i podnoszenie kapitału 

ludzkiego regionu 

 Promocja produktów lokalnych 

 Transfery finansowe emigrantów 

 Dalszy rozwój i modernizacja przemysłu 

spożywczego 

 Wzrost integracji poziomej i pionowej 

łańcucha żywieniowego 

 Potencjał rozwoju OZE 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 46. Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa opolskiego (udział 

odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI  

Wykres 47. Ocena potencjału rozwojowego rolnictwa województwa opolskiego (udział odpowiedzi "tak" 

na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych rolnictwa stanowią obecnie potencjał 

rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI 

Obszary wiejskie stanowią jeden z kluczowych kierunków polityki rozwoju regionu opolskiego. W 

Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku73. W analizie SWOT rozwój obszarów wiejskich 

i rolnictwa stanowi jeden z czterech głównych obszarów przedmiotowych. W ramach analizy mocnych 

                                                 
73 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku dostępna:  
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/_temp_/02._SRWD_do_2020_r._-_Zalacznik.pdf 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/_temp_/02._SRWD_do_2020_r._-_Zalacznik.pdf
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stron podkreślono: wysoką wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i najniższy w kraju udział 

obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wysoki udział nowoczesnych gospodarstw 

rolnych o dużym potencjale produkcyjnym i wysoki poziom samoorganizacji społecznej na poziomie 

lokalnym. Wśród zagadnień istotnych znalazły się: wysoki standard przestrzeni publicznej i zasobów 

mieszkaniowych, atrakcyjne i zróżnicowane zasoby przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, korzystne 

dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz zasobność i różnorodność infrastruktury społecznej. Do pozostałych 

mocnych stron zaliczono: wysoka jakość krajobrazu i zasobu kulturowego, zwarte osadnictwo wiejskie, 

kompleksy leśne i duże zasoby biomasy jako potencjalne źródło energii odnawialnej74. Obszary wiejskie to 

spory i ważny potencjał dla działań  innych niż rolnictwo bądź ściśle związanych z rolnictwem. To miejsce 

gdzie należy jednak dążyć do wspierania działalności gospodarczej. 

 

Udział obszarów wiejskich w inwestycjach infrastrukturalnych w ramach RPO WO koncentrował się w 

obszarze ochrony środowiska, transportu. Relatywnie niski udział inwestycji w infrastrukturę społeczną 

zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym wskazuje na niedoceniania w polityce regionalnej wagi 

zwiększenia jakości warunków rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa.  

 

Tabela 29. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa opolskiego w latach 2007-

2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%)  

 

1 248 019 

217 403 39 39 

1. Wzmocnienie atrakcyjności 

gospodarczej regionu 626 551 123 268 41 40 

2. Społeczeństwo Informacyjne 2 627 247 3 2 13 

3. Transport 381 672 717 70 57 64 

4. Ochrona środowiska 192 395 267 34 60 52 

5. Infrastruktura społeczna i 

szkolnictwo wyższe 22 729 463 24 8 22 

6. Aktywizacja obszarów miejskich i 

zdegradowanych 22 043 400 4 11 9 
Źródło: statystyki MRR 

 

W opracowaniu „Raport regionalny, województwo opolskie” 75 rolnictwo i obszary wiejskie wraz ze 

swoim potencjałem przyrodniczym stanowią kluczowe czynniki rozwoju endogennego. Rola rozwoju 

obszarów wiejskich znalazła się w następującej konfiguracji czynników wzrostu: 

 zasoby naturalne i nowe materiały w przemyśle chemicznym,  

 zasoby naturalne i nowe materiały w przemyśle spożywczym i przetwórstwie rolno-spożywczym,  

 zasoby naturalne i nowe materiały w budownictwie,  

 zrównoważona energetyka,   

 rolnictwo, agroturystyka,  

 szeroko rozumiany sektor usług (rynkowych i nierynkowych). 

 

W planach Urzędu Marszałkowskiego na przyszłą perspektywę finansową  priorytety rozwoju obszarów 

wiejskich obejmują: 

1.ochrona środowiska 

2.badania i działalność innowacyjna 

                                                 
74 Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw, J. Bański, PTG, 2010,  
75 Krystian Heffner, 2011, Polska zachodnia 2020 
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3.edukacja 

4.skuteczna administracja publiczna 

Polityka województwa na nowy okres programowania zakłada także zintegrowane powiatowe programy 

odnowy obszarów wiejskich.  

 

W województwie opolskim kluczowe znaczenie dla wzrostu PKB ma sektor spożywczy. Szczególnie 

istotną rolę odgrywa przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja wyrobów piekarskich, ciastkarskich i 

cukierniczych, produkcja cukru oraz inne. Rangę przemysłu spożywczego podnosi największa liczba 

pracujących  w przemyśle przetwórczym województwa. Jak wynika z „Raportu….” przemysł spożywczy 

ma stały, możliwy do wykorzystania potencjał w tworzeniu miejsc pracy w wymiarze lokalnym i układzie 

trwałej aktywizacji obszarów wiejskich. Daje to również możliwości wzmacniania w polityce WPR II 

potencjału organizacji producentów i budowania integracji pionowej sektora rolno-spożywczego. 

Przemysł spożywczy w województwie opolskim charakteryzuje się ponadto wysokim poziomem 

innowacyjności z zastosowaniem  biotechnologii i genetyki oraz wprowadzeniem nowych (zdrowych) 

technologii konserwacji i produkcji żywności. Do końca 2010 roku prężnie rozwijały się klastry branży 

cukierniczej, wędliniarskiej i  piekarskiej. Należy kontynuować wsparcie klastrów w Polityce Spójności w 

zakresie rozwijania zarówno B+R jak i promocji produkcji spożywczej na rynkach zagranicznych oraz 

wytworzenia marki regionalnej o zasięgu szerszym niż polski rynek wewnętrzny. Komplementarne 

wsparcie obu polityk może zwiększyć konkurencyjność sektora rolnego w województwie opolskim. W 

regionie zidentyfikowano także duże złoża biomasy (z drzewa, upraw energetycznych, odpadów 

organicznych z hodowli zwierząt, rolnictwa i przetwórstwa, na bazie istniejących oczyszczalni  ścieków i 

składowisk odpadów komunalnych oraz potencjał rozwijania alternatywnych źródeł energii w zakresie  

energii wiatrowej, wodnej i geotermalnej). Duży potencjał OZE na obszarach wiejskich stwarza potencjał 

rozwijania zatrudnienia wśród mieszkańców w zakładach produkcyjnych  przy budowie instalacji do 

produkcji biogazu na bazie oczyszczalni  ścieków i składowisk odpadów komunalnych i budowie 

biogazowi rolniczych. Wsparciu inwestycyjnemu upraw roślin energetycznych oraz rozwijania hodowli w 

celu produkcji biogazu, które wydaje się być zasadną interwencją na terenie województwa towarzyszyć 

będą działania opolskiego Klastra Energetycznego, który zapewnia innowacyjność tego kierunku rozwoju 

obszarów wiejskich regionu. Rozwój agroturystyki można określić jako innowacyjny. Rolnictwo jako 

intensywne o wysokim wskaźniku efektywności kosztowej. Oba te sektory powinny być jednak nadal 

wspierane w  celu zwiększenia zatrudnienia w sektorze rolno spożywczym i wzrastającym sektorze OZE. 

Województwo opolskie charakteryzuje się bowiem jednym z najniższych wskaźników aktywności 

zawodowej osób w wieku produkcyjnym oraz jednym z najniższych wskaźników przedsiębiorczości, co 

skutkuje niską chłonnością rynku pracy na obszarach wiejskich oraz niskim potencjałem rozwoju sektora 

przedsiębiorczości. 

Zidentyfikowane we wcześniejszym rozdziale deficyty w zakresie infrastruktury społecznej na obszarach 

wiejskich pociągają za sobą potencjał wzmocnienia zakresu działań LGD w oparciu o podejście 

wielofunduszowe w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju. Inwestycje infrastrukturalne zwiększające 

atrakcyjność województwa i poprawiające jego wizerunek nie są bowiem priorytetem gmin województwa 

opolskiego. W pierwszym rzędzie planowane są inwestycje drogowe, pozostałe ścieżki komunikacyjne 

oraz właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi, inwestycje melioracyjne, infrastruktura 

techniczna. Potrzebny będzie bodziec ze strony LGD dla zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich 

jako miejsca zamieszkania w celu zniwelowania bardzo niekorzystnych tendencji demograficznych oraz w 

celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.  

 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 177 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

Wykres 48. Plany inwestycyjne gmin województwa opolskiego w latach 2014-2020 

4,34

4,02

2,79

4,14

3,79

4,30

3,68

3,20

3,64

3,46

2,59

3,98

3,66

3,54

3,59

2,98

2,72

3,55

3,35

3,58

3,64

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. instalacja kolektorów 
słonecznych.

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich konkurencyjności

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD sieci gospodarczych, 
np. klastrów, sieci/grup producenckich, innych instytucji otoczenia biznesu

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla zwiększenia ich 
konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. domy kultury, 
świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej itp. boiska, baseny, 
korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, świetlic szkolnych lub 
pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu ochrony zdrowia, 
ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. przystanie, tarasy 
widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli gmin województwa opolskiego 

 

Według deklaracji badanych przedstawicieli powiatów województwa opolskiego obszary wiejskie w 

regionie opolskim będą miały priorytetowe miejsce w niemal wszystkich inwestycjach na szczeblu 

powiatowym 
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Wykres 49. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 

opolskiego w latach 2014-2020  

64,0
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70,0

72,1
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49,2

41,6

66,3

58,0

45,7

75,8

41,7

48,6

48,3

55,7

42,8

60,5

53,3

51,5

63,3

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych 

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów 
zaopatrzenia w wodę, np. wodociągi, hydrofornie, itp.

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. 
instalacja kolektorów słonecznych. 

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza 

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich 
konkurencyjności 

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD 
sieci gospodarczych, np. klastrów, sieci/grup producenckich, …

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, 
parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla 
zwiększenia ich konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. 
domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej 
itp. boiska, baseny, korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, 
świetlic szkolnych lub pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu 
ochrony zdrowia, ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej 
np. przystanie, tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków 
sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa opolskiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim. 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa opolskiego zakłada wzmacnianie mocnych 

stron województwa związanych ze funkcją rolniczą obszarów wiejskich. Wydaje się, że interwencji 

interwencje WPR kolejnej perspektywy finansowej dostarczają wielu instrumentów wspierających 

zarówno wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, dalszy rozwój przemysłu 

spożywczego i jego innowacyjności jak i rozwój innowacyjnego sektora OZE. Słaba jakość życia 

mieszkańców obszarów wiejskich wyrażana współczynnikiem dostępności do infrastruktury społecznej 

może zostać zniwelowana poprzez wsparcie Lokalnych Grup Działania w konstruowaniu alternatywnych 

form usług publicznych oraz pozyskiwaniu środków na rozwój infrastruktury społecznej  i pobudzanie 

relatywnie niskiego poziomu kapitału społecznego w ramach wielofunduszowych działań instrumentu 

CLLD: projekty służące budowaniu zdolności administracyjnych lokalnych JST (zarządzanie rozwojem, 
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poszukiwanie ścieżki rozwojowej, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej, ubieganie się o wsparcie ze 

środków UE oraz krajowych, przygotowanie do korzystania z innych instrumentów wsparcia UE), 

poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług (edukacja, pomoc społeczna - walka z 

ubóstwem i wspieranie włączenia społecznego, zdrowie, kultura/dziedzictwo narodowe), działania z 

zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie 

zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki),. Rekomenduje się więc przyjęcie strategii strategia WO 

(konkurencyjna, mini - maxi) - polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół 

sektora rolno-spożywczego również w zakresie inicjowania nowych miejsc pracy. W powiatach 

zorientowanych na agroturystykę: powiecie kluczborskim i oleskim kluczowego znaczenia nabiorą 

interwencje realizowany w ramach Odnowy wsi.  Ze względu na dużą prężność klastrów żywności 

tradycyjnej i regionalnej warto również w ramach koperty regionalnej wspierać rolnictwo ekologiczne w 

tych powiatach. Z kolei działania infrastrukturalne, realizowane w ramach Polityki Spójności powinny 

koncentrować się na zwiększeniu potencjału usług społecznych i usług dobra ogólnego miast 

znajdujących się na terenach zdominowanych  przez obszary wiejskie. Dużego znaczenia nabiorą zarówno 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (na poziomie obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych) w 

celu zwiększenia funkcjonalności miast gminnych jak i wspomniane wyżej działania w ramach 

instrumentu CLLD. Lesistość regionu wynosi 26% i jest niższa niż średnia krajowa. Bieżącym zatem 

wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. 

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, 

klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów 

 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 2. Wzrost konkurencyjności i rentowności gospodarstw Priorytet 3. 

Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem, Priorytet 4. Odnowa 

wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Priorytet 6.Włączenie społeczne, 

walka z ubóstwem rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich 

2.3.9 Województwo podkarpackie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Większość wskaźników dla województwa podkarpackiego ma wartości znacznie niższe niż przeciętnie w 

Polsce. Dotyczy to szczególnie kwestii gospodarczych, w tym charakteryzujących stan sektora rolniczego. 

W porównaniu z innymi obszarami wiejskimi Polski, zdecydowanie największym zasobem 

endogenicznym województwa, jest jego potencjał turystyczny. 
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Wykres 50. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

podkarpackim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

Saldo migracji

Wskaźnik starości

Wykształcenie wyższe

Bezrobocie

Aktywność społeczna

Wodociągi

Oczyszczalnie ścieków

Wychowanie przedszkolne

Komputeryzacja szkół

Liczba uczniów

Inwestycje mieszkaniowe

Podmioty gospodarcze

Pracujący w rolnictwie

Atrakcyjność turystyczna

Dochody gmin

Produktywność ziemi

Produktywność pracy

Towarowość rolnictwa

Użytki rolne

Struktura agrarna

Podkarpackie

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Mapa 49. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

A     B 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Mapa 50. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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Mapa 51. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

A     B 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2011 

W okresie 2007-2010 odnotowano znaczną poprawę wartości wskaźników w województwie w relacji do 

analogicznej zmiany na terenie całego kraju. Poprawa dotyczyła szczególnie uwarunkowań 

demograficznych oraz zagospodarowania infrastrukturalnego. Za bardzo niekorzystne należy uznać 

znaczny wzrost liczby pracujących w rolnictwie, przy pogarszających się uwarunkowaniach 

produktywności tego sektora gospodarki.  

Sytuacja województwa podkarpackiego w zakresie charakterystyki demograficznej wydaje się korzystna 

na tle innych regionów. W związku z relatywnie wysokim poziomem dzietności kobiet (choć znacznie 

spadającym w porównaniu z początkiem lat 90.) udział osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 

osób w wieku przedprodukcyjnym jest niższy niż w większości województw kraju. Województwo 

podkarpackie odznacza się jednym z najwyższych w Polsce wskaźników przeciętnego dalszego trwania 

życia. Kolejnym istotnym elementem sytuacji demograficznej jest współczynnik feminizacji w grupie 

wiekowej 20–34 lata. Województwo podkarpackie charakteryzuje się jedną z najsłabszych sytuacji w tym 

zakresie w kraju, choć jednocześnie najlepszą ze wszystkich województw Polski Wschodniej. Z kolei 

wewnątrz regionu najgorsza sytuacja pod tym względem występuje w powiatach graniczących z Ukrainą i 

z województwem lubelskim. W niektórych gminach województwa na 100 mężczyzn przypadało w 2010 

roku mniej niż 80 kobiet w wieku 20–34 lata. Przyczyny zwiększonego odpływu kobiet ze wsi są 

zróżnicowane, ale wśród nich najistotniejszą rolę odgrywają: bariery socjalne, brak perspektyw i chęć 

poprawy jakości życia, uciążliwość pracy, trudność znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem. Mieszkańcy 

województwa podkarpackiego mają podobny udział ludności z wykształceniem wyższym, co większość 

regionów w kraju. Podobne jest też zróżnicowanie w zakresie wykształcenia średniego. 
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Wykres 51. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. podkarpackim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne  

Ze względu na wysokie wskaźniki przyrostu naturalnego, rozdrobnioną strukturę agrarną oraz niewielki 

rozwój przemysłu, Podkarpacie już od ponad 100 lat charakteryzuje się wysoką emigracją mieszkańców – 

zarówno zagraniczną, jak i krajową. Średnioroczne saldo migracji w województwie w okresie 2007–2010 

kształtowało się na poziomie -1‰ (co oznacza odpływ jednej osoby na 1000 mieszkańców w ciągu roku). 

Z kolei w skali wewnątrz wojewódzkiej największym odpływem ludności charakteryzowały się obszary 

zlokalizowane peryferyjnie (powiat bieszczadzki, lubaczowski, leżajski) oraz ośrodki subregionalne 

(Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg). O ile odpływ ludności z miast wynika z procesów suburbanizacyjnych 

(przyrost migracyjny obserwowany jest we wszystkich powiatach otaczających większe miasta), o tyle z 

obszarów peryferyjnych wiąże się z ich sytuacją społeczno-gospodarczą. 

Przeciętne miesięczne wygrodzenie brutto w województwie podkarpackim jest na najniższym poziomie w 

kraju. Co prawda, w województwie, podobnie jak w całym kraju, po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej wynagrodzenie stale i systematycznie wzrasta, jednak od ostatnich kilku lat utrzymuje się na 

takim samym poziomie w relacji do przeciętnej płacy w Polsce (od 2002 roku niezmiennie jest to 83–

84%). To niski rozwój przedsiębiorczości oraz wyższa niż przeciętnie w kraju stopa bezrobocia 

przyczyniają się do oferowania przez pracodawców niskich płac. Za korzystne należy uznać niewielkie 

zróżnicowanie wewnątrz regionalne w tym zakresie – różnica pomiędzy zarobkami w powiecie 

krośnieńskim i Rzeszowie okazuje się znacznie mniejsza niż w większości regionów Polski (przykładowo, 

w województwie mazowieckim jest prawie dwukrotna). 

Województwo podkarpackie cechuje najniższe nasycenie podmiotami gospodarczymi z systemu REGON 

na 10 tys. mieszkańców, choć porównywalne ze wskaźnikami z innych województw ze wschodniej części 

kraju – lubelskiego i podlaskiego. Ponadto w strukturze podmiotów gospodarczych przeważają małe 

przedsiębiorstwa rodzinne o niskim poziomie sprzedaży oraz niewielkiej konkurencyjności i 

innowacyjności. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają wciąż jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał 
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rozwojowy. Udział sektora MSP w przychodach ze sprzedaży jest mniejszy niż jego udział w liczbie 

zatrudnionych ogółem, co świadczy o mniejszej wydajności tego sektora. 

Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim w połowie 2011 roku wyniosła 15,0% i był to jeden z 

najwyższych wskaźników w kraju. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: niżańskim, 

leskim, bieszczadzkim, strzyżowskim, przemyskim i brzozowskim – wszędzie powyżej 20%. Są to obszary 

stanowiące wewnątrz regionalne peryferia rozwoju (strzyżowski, brzozowski) bądź zewnętrzne peryferia 

położone przy granicy z Ukrainą (pas powiatów we wschodniej części). Zdecydowana większość 

bezrobotnych województwa podkarpackiego mieszka na wsi, co wprost wynika z niskiego wskaźnika 

urbanizacji oraz braku możliwości rozwojowych gmin w oparciu o rolnictwo.  

Województwo podkarpackie pozostaje jednym z najsłabiej zwodociągowanych regionów w Polsce, co po 

części jest spowodowane zróżnicowaną rzeźbą terenu. Obszary wyżynne i górskie wewnątrz 

województwa charakteryzuje najniższy odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowych. Ich 

najwyższe wartości cechują miasta oraz zwarty obszar powiatów z podregionu tarnobrzeskiego 

pełniących funkcje przemysłowe. 

Podkarpacie charakteryzuje też jeden z najniższych wskaźników skanalizowania miejscowości, choć w 

ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny przyrost sieci kanalizacyjnych i liczby mieszkań 

podłączonych do instalacji zbiorczych. W niektórych regionach kraju istniejące instalacje okazują się 

bardzo zdekapitalizowane, a dzięki obecnej budowie sieci kanalizacyjnej można przewidywać ich dłuższą 

żywotność. Najwyższy odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej jest w miastach. 

Województwo podkarpackie charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników nasycenia personelu 

medycznego per capita. Rzeszów i pozostałe ośrodki subregionalne charakteryzują się największym 

nasyceniem personelu medycznego, co jest związane z funkcjonowaniem na ich terenie ponadlokalnych 

placówek medycznych – szpitali wojewódzkich (nazwa powiązana jest ze strukturami dawnego podziału 

administracyjnego), jak również klinik prywatnych. Co charakterystyczne, bezpośrednie otoczenie tych 

miast posiada niewielką liczbę placówek zdrowotnych, gdyż mieszkańcy tych terenów w naturalny sposób 

korzystają z placówek zlokalizowanych w miastach. Pomijając powiaty rzeszowski, krośnieński, 

tarnobrzeski i przemyski, które są funkcjonalnie związane ze swoimi ośrodkami centralnymi, wydaje się 

bardzo korzystne, że na pozostałych terenach regionu występuje bardzo zrównoważony poziom 

nasycenia personelem medycznym – od 1,5 do 2,5 lekarza na 1000 mieszkańców. 

Województwo podkarpackie jest bardzo zrównoważone, jeśli chodzi o udział ludności pracującej w 

poszczególnych sektorach gospodarki. W rolnictwie w 2009 roku zatrudnienie znalazło ponad 28% 

mieszkańców, jednakże rolnictwo na Podkarpaciu charakteryzuje się bardzo niewielkim stopniem 

towarowości, wysokim poziomem rozdrobnienia struktury agrarnej, niewielką powierzchnią gospodarstw 

rolnych oraz relatywnie niską przydatnością gleb na potrzeby rolnictwa. O ile przeciętnie w Polsce mniej 

niż 20% zatrudnionych jest w rolnictwie, o tyle w niektórych powiatach regionu (strzyżowski, 

kolbuszowski, przemyski, lubaczowski) przekracza połowę zatrudnionych. Kolejne 28% mieszkańców 

pracuje w przemyśle – w zakładach zlokalizowanych przede wszystkim w zachodniej części regionu 

(powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki i dębicki). Są to tradycyjne obszary przemysłowe, których 

rozwój sięga okresu przedwojennego związanego z realizacją koncepcji Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. Aktualnie intensywny rozwój przemysłu obserwowany jest szczególnie w SSE Euro-Park 

Mielec. Z kolei 44% osób znajduje zatrudnienie w usługach – jest to jedna z najniższych wartości w kraju. 

Koncentracja zatrudnienia w usługach występuje przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich – w 

Rzeszowie, Przemyślu i Tarnobrzegu, gdzie około 70% mieszkańców pracuje w sektorze usługowym.  

Pomimo dużego znaczenia sektora rolnego w zagospodarowaniu przestrzennym oraz w zatrudnieniu 

mieszkańców regionu, jego znaczenie ekonomiczne jest bardzo niskie. Średnia powierzchnia gospodarstw 

w województwie jest najniższą w kraju. Dodatkowo duże rozdrobnienie gospodarstw (szachownica 

gruntów) powoduje, że produktywność ziemi i pracy w województwie pozostaje na jednym z najniższych 

poziomów.  

W województwie podkarpackim dominują przede wszystkim obszary z przewagą funkcji rolniczej oraz 

obszary o funkcjach mieszanych oraz dopełniające przestrzeń obszary o funkcjach turystycznych (przede 

wszystkim Bieszczady) i miasta z bardzo ograniczoną strefą wielofunkcyjnych obszarów przejściowych. 

Funkcje turystyczne rozwijają się przede wszystkim na obszarach o wysokiej atrakcyjności środowiska 

przyrodniczego. W województwie funkcjonują dwa parki narodowe: Bieszczadzki oraz Magurski oraz 

szereg parków krajobrazowych i innych form ochrony. Województwo generalnie jest postrzegane, jako 
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mało zanieczyszczone (szczególnie w południowej i wschodniej części) ze względu na bark intensywnego 

przemysłu (który koncentruje się w północno-zachodniej części regionu) oraz niski poziom 

zurbanizowania. Między innymi bardzo wysokie walory przyrodnicze sprawiają, iż województwo cechuje 

jeden z najwyższych w kraju wskaźników atrakcyjności turystycznej.  

Tabela 30. Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Jeden z najwyższych wskaźników przyrostu 

naturalnego 

 Duża liczba potencjalnych pracowników 

mieszka w niewielkiej odległości od 

głównych centrów rozwojowych regionu  

 Najwyższy w kraju wskaźnik aktywności 

społecznej 

 Niski poziom wyposażenia w infrastrukturę 

podstawową  

 Niska przedsiębiorczość 

 Wysoka stopa bezrobocia  

 Niski poziom wynagrodzeń  

 Niewielki udział zatrudnionych w usługach 

 Rozdrobnienie agrarne i niska towarowość 

rolnictwa 

 

W opinii ankietowanych przedstawicieli władz powiatowych oraz lokalnych grup działania (LGD) 

najważniejszy czynnik rozwojowy stanowią: dostępność komunikacyjna do miasta powiatowego, jakość i 

dostępność do edukacji, walory turystyczne obszarów wiejskich, wysoka jakość środowiska, dziedzictwo 

kulturowe oraz dobre wyposażenie infrastrukturalne. Przedstawiciele LGD, co zrozumiałe, wskazywali 

również na wysoką aktywność społeczną mieszkańców. Z kolei za największe bariery ankietowani 

wskazywali przede wszystkim na wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców i niską aktywność 

ekonomiczną mieszkańców, a także na: niski poziom infrastruktury turystycznej, niską aktywność 

inwestorów, nierentowne rolnictwo oraz niekorzystną strukturę demograficzną.  

Wśród czynników rozwojowych sektora rolnego wskazywane są wyłącznie korzystne warunki 

agroekologiczne do produkcji rolnej. Wszystkie pozostałe czynniki, takie jak: dostęp do rynków zbytu, 

grupy producentów, struktura obszarowa gospodarstw czy też poziom modernizacji gospodarstw, były 

jedynie bardzo okazjonalnie wskazywane jako istotne czynniki rozwojowe rolnictwa. Za to grupa barier 

jest dosyć szeroka: brak grup producentów, przestarzałe gospodarstwa rolne, niekorzystna struktura 

obszarowa i wytwórcza.  

Za najważniejsze inwestycje w regionie w kolejnym okresie programowania samorządy powiatowe 

wskazały przede wszystkim dofinansowanie działalności przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. 

Przedstawiciele LGD zwrócili również uwagę na potrzebę modernizacji infrastruktury turystycznej oraz 

wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii.  

W opinii ekspertów zgromadzonych na panelu Podkarpacie wyróżnia się jako region typowo rolniczy; w 

2010 roku, co trzeci mieszkaniec regionu zatrudniony był w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i 

rybactwa (33,2%; Polska – 17,3%); region charakteryzuje duże rozdrobnienie gospodarstw (szachownica 

gruntów); produktywność ziemi i pracy pozostaje na jednym z najniższych poziomów w kraju; średnia 

wielkość gospodarstwa rolnego (2,8 ha użytków rolnych) jest znacznie mniejsza niż średnia krajowa; 

jedynie co trzecie gospodarstwo składa wnioski o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Takie 

uwarunkowania do produkcji rolnej wskazują wprost, iż powinna być stosowana większa regionalizacja 

dostępnych form pomocy; region powinien mieć możliwość własnego określenia kryteriów dostępu 

działań pozwalających na inwestycje w gospodarstwach rolnych i wsparcie działalności 

rolnośrodowiskowej.  

Zgromadzeni eksperci podkreślali, iż zdecydowanie największym zasobem endogenicznym województwa, 

jest jego potencjał turystyczny i ten sektor powinien być szczególnie wspierany ze środków pomocowych; 

szczególnie czyste tereny południa regionu – Bieszczady; uczestnicy wskazywali na pozytywny trend - 

wzrost popularności turystyki zdrowotnej (sanatoria, ośrodki fitness – Iwonicz Zdrój) i turystyki 

związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Dostrzec można zwiększone nakłady na 

inwestycje w infrastrukturę turystyczną zorganizowaną w Bieszczadach, problemem jest jednak, że 

rzadkością jest aby inwestor pochodził z Podkarpacia, drobne gospodarstwa rolne nie tworzą 

wystarczającej oferty dla turysty; niska jakość świadczonych usług agroturystycznych. Rekomenduje się 

zatem, aby wspierać proces kategoryzacji usług agroturystycznych. Pewnym problemem rozwojowym 
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regionu jest jednak to, iż Bieszczady determinują sposób postrzegania całego regionu; budują percepcję 

„skansenowe” i turystyczne całego regionu, podczas gdy jedynie 1/3 obszaru można utożsamiać z 

Bieszczadami, a aż 2/3 to głównie rolnictwo i przemysł. Należy budować wizerunek pozostałej części 

regionu, jako innowacyjnego.  

Tabela 31. Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich województwa 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 trwały odpływ migracyjny;  

 niska innowacyjność gospodarki;  

 słabe uwarunkowania naturalne dla 

rozwoju rolnictwa;  

 peryferyzacja regionu 

 duży popyt wewnętrzny na różnego 

rodzaju usługi;  

 możliwość wykorzystania 

potencjału turystyczny 

 poprawa dostępności i tranzytowy 

charakter regionu 

 potencjał produkcji biopaliw 

 

Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa podkarpackiego 2007-2020 celem strategicznym na 

lata 2007–2020 jest „podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu 

poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zrównoważenia 

rynku pracy oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności”.  

Do specyficznych cech województwa podkarpackiego, mających znaczenie przy projektowaniu 

scenariuszy rozwoju obszarów wiejskich w województwie należą:  

•  niski poziom rozwoju gospodarczego przy znaczącym wewnętrznym zróżnicowaniu jego cech, 

• bardzo wysoki odsetek ludności wiejskiej w ogólnej liczbie mieszkańców województwa i problemy 

rozwoju obszarów wiejskich, 

• słabe ekonomicznie rolnictwo, przy wysokim odsetku osób utrzymujących się z pracy w rolnictwie 

i mała skłonność do zmian tego sektora gospodarki, 

• przygraniczne położenie (granica wschodnia i południowa Polski) i wynikająca stąd peryferyjność 

województwa, 

• wysoki udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej województwa, ale słabe 

wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla rozwoju perspektywicznych sektorów gospodarki (usługi 

turystyczne i uzdrowiskowe)76. 

W obecnym okresie programowania 2007-2013 udział interwencji RPO WP na obszarach wiejskich w 

ogóle regionalnych inwestycji infrastrukturalnych należał do najwyższych w kraju zwłaszcza w zakresie 

infrastruktury technicznej i ochrony środowiska.  

 

Tabela  32. Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa podkarpackiego w 

latach 2007-2013 

Oś priorytetowa <Nazwa> 
Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%) 

  

3 265 788 

216 848 50 45 

1. Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka 813 731 265 329 45 38 

2. Infrastruktura techniczna 1 316 440 698 198 68 60 

3. Społeczeństwo informacyjne 9 659 498 4 4 15 

4. Ochrona środowiska i 

zapobieganie zagrożeniom 767 760 495 176 78 77 

5. Infrastruktura publiczna 183 186 313 60 22 34 

6. Turystyka i kultura 90 539 451 36 38 56 

                                                 
76 Ekspertyza dotycząca województwa podkarpackiego, Adam Czudec, MRR 2010 
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7. Spójność wewnątrz regionalna 84 470 497 45 21 40 

 

3 265 788 

26,46    
Źródło: statystyki MRR 

 

Podobnie jak w przypadku województwa lubelskiego i świętokrzyskiego uwarunkowania przyrodnicze i 

poza przyrodnicze obszarów wiejskich województwa podkarpackiego obejmują następujące czynniki: 

 

• niską, w porównaniu do wielkości przeciętnej w Polsce, gęstość zaludnienia; 

• niski stopień zurbanizowania (przewaga mieszkańców wsi), 

• wysoki odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie (ponad dwukrotnie większy niż przeciętnie w Polsce), 

• wysokie walory środowiska przyrodniczego 

 

Silną stroną regionu jest tzw. Dolina Lotnicza; obecnie na Podkarpaciu koncentruje się około 90% 

krajowej produkcji przemysłu lotniczego, regionalnymi(i zarazem krajowym) liderami w tej branży są: 

WSKPZL–Rzeszów S.A. oraz PZL Świdnik Sp. z o.o. Rozwój tej dziedziny stanowi jednak konkurencję dla 

miejsca obszarów wiejskich w strategiach rozwoju województwa podkarpackiego.  

 

Silne strony województwa podkarpackiego zidentyfikowane we wcześniejszych rozdziałach niniejszego 

raportu obejmują: 

 

 potencjał demograficzny (wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym i 

przedprodukcyjnym); 

 poziom wykształcenia mieszkańców; 

 bogate, a słabo jeszcze wykorzystane zasoby środowiska przyrodniczego, które powinny stać się 

czynnikiem przyśpieszającym rozwój różnych form turystyki; 

 przygraniczne położenie, które obecnie ma małe znaczenie gospodarcze, ale w przyszłości 

powinno stać się ważniejszym czynnikiem rozwojowym. 

 

Zdaniem przedstawiciela samorządu województwa podkarpackiego kluczowe w przyszłej perspektywie 

finansowej stanie się wspieranie przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze 

pozarolniczym. Inwestycje drogowe i techniczne oraz zwiększenie dostępności tych obszarów do 

inwestycji kapitałowych powinny stać się priorytetem w przyszłym okresie.  Inteligenta specjalizacja 

obszarów wiejskich województwa powinna koncentrować się wokół ich funkcji turystycznej. 

 

Mimo, iż Podkarpacie charakteryzuje się wzrastająca produkcja sprzedaną innych sektorów przemysłu niż 

sektor spożywczy ((Jasło, Dębica, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola) to jednak pozarolnicze miejsca pracy 

skoncentrowane są w zachodniej części województwa, podczas gdy tereny rolnicze i obszary chronione 

skupione są w południowo-wschodniej części województwa tereny rolnicze i obszary chronione, w tym 

pasmo górskie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Pociąga to za sobą niski potencjał różnicowania 

działalności gospodarstw rolnych, poprzez znajdowanie zatrudnienia we wschodzących gałęziach 

przemysłu. Podobnie jak w pozostałych województwach Polski Wschodniej rynek pracy wykazuje 

tendencje stagnacyjne – udział długotrwale bezrobotnych w regionie podkarpackim wynosi 37% ogółu 

zarejestrowanych. Co prawda w latach 2001-2010 udział pracujących w tym województwie zwiększył się 

z 5,1 do 5,4% pracujących ogółem i tym samym nastąpiło przesunięcie województwa z 10. na 8. pozycję w 

kraju, niemniej jednak zmiana ta występuje przy zachowaniu polaryzacji zatrudnienia na część zachodnią 

(inwestycje przemysłowe) i południowo-wschodnią (zatrudnienie w rolnictwie). Województwo 

podkarpackie charakteryzuje się przy tym najwyższym w kraju poziom nadzatrudnienia w rolnictwie. 

Oznacza to, że odejście nawet 129-134 tys. osób pracujących w rolnictwie nie powinno przełożyć się na 

spadek wartości produkcji w tym sektorze, co wskazuje na nadzatrudnienie w sektorze rolniczym na 

poziomie  ponad 80%.77 

                                                 
77 Rynek pracy w makroregionie wschodnim. P. Broniatowska, ekspertyza dla MRR 2011 
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 Poziom bezrobocia wynosił w 2010 roku 14,8%. Poziom zarejestrowanego bezrobocia na obszarach 

wiejskich jest równie wysoki – wynosi ponad 10%. Na jedną ofertę pracy czekało w 2009 roku 156 

bezrobotnych województwa podkarpackiego (przy średniej krajowej wynoszącej 89 osób). W roku 2012 

planowane są zwolnienia grupowe w zachodniej części województwa, związanej z branżą motoryzacyjną. 

Praca w sektorze pozarolniczym na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego charakteryzuje się 

niską stabilnością. Województwo podkarpackie jako jedno z nielicznych wykazuje w latach 2008-2010 

blisko dwukrotnie wyższą liczbę zlikwidowanych niż utworzonych miejsc pracy  na obszarach wiejskich.  

Obszary wiejskie Podkarpacia wyróżniają się więc jako region typowo rolniczy; zresztą w 2010 roku, co 

trzeci mieszkaniec regionu zatrudniony był w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (33,2%; 

Polska– 17,3%), większy odsetek zatrudnionych w tym obszarze odnotowano jedynie w województwie 

lubelskim (38,8%);wg. PSR 2010 region charakteryzuje duże rozdrobnienie gospodarstw (szachownica 

gruntów); produktywność ziemi i pracy pozostaje na jednym z najniższych poziomów w kraju; średnia 

wielkość gospodarstwa rolnego (2,8 ha użytków rolnych) jest znacznie mniejsza niż średnia krajowa; 

dużo gospodarstw rolnych poniżej 1 ha użytków rolnych: na 300 tyś. gospodarstw jedynie 116 tyś. składa 

wnioski o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych (dane z kampanii 2012 roku). W województwie 

podkarpackim w latach 2002-2010 ubyło 27% gospodarstw rolnych - na terenach o największym 

rozdrobnieniu agrarnym, gdzie według badań przeprowadzonych w 2005 roku w jednej piątej 

gospodarstw nie prowadzono w ogóle produkcji rolniczej z przeznaczeniem na sprzedaż, a w kolejnych 

40% gospodarstw wielkość tej produkcji była znikoma i nie przekraczała 20% jej średniej wartości w 

danym roku. Na tym terenie przeważająca część rodzin z użytkownikiem gospodarstwa rolnego 

utrzymywała się głównie z pracy zarobkowej (46%) bądź świadczeń emerytalno-rentowych (32%). 

Jednocześnie najmniej w skali kraju, bo tylko 22% użytkowników gospodarstw utrzymywało się głównie z 

dochodów uzyskanych z prowadzonej produkcji rolniczej. Pomimo że w województwie podkarpackim w 

latach 2002-2007 liczebność indywidualnych gospodarstw rolnych o konkurencyjnej wielkości 

ekonomicznej zwiększyła się aż o84,3% i była to największa dynamika wzrostu w skali Polski Wschodniej, 

to udział takich jednostek w całej strukturze indywidualnych gospodarstw na tym teranie nadal był 

znikomy i wynosił 0,6%. Był to jeden z najniższych udziałów nie tylko w ze wszystkich województw Polski 

Wschodniej, ale równieżskali kraju. Wydaje się, że dalsze wzmacnianie przeobrażeń strukturalnych 

rolnictwa pozostanie priorytetem interwencji WPR w województwie podkarpackim również w przyszłej 

perspektywie finansowej. W związku z dużym bezrobociem ukrytym na wsi szczególnego znaczenia 

nabiera program wsparcia młodych rolników, uzależniający wysokość dopłat i możliwości uzyskania 

dofinansowania modernizacji gospodarstwa od współczynnika zwiększenia areału użytków rolnych 

(włączając pastwiska i sady). Należy wspomnieć, że korzystne przekształcenia struktury agrarnej 

województwa podkarpackiego wynikają przede wszystkim z wyższego od średniej krajowej udziału 

dzierżawy ziemi rolniczej (34% wobec 38% w skali kraju). Należy wzmacniać gwarancje prawne 

dzierżawy ziemi dla wzmocnienia tych tendencji.  

Uczestnicy panelu eksperckiego wysunęli postulat, iż region powinien mieć możliwość własnego 

określenia kryteriów dostępu działań pozwalających na inwestycje w gospodarstwach rolnych (działanie 

PROW. Modernizacja gospodarstw rolnych) i wsparcie działalności rolno-środowiskowej PROW (np. 

realizacja tylko wybranych pakietów programów rolno-środowiskowych), różnicowanie działalności 

nierolniczej (możliwość dostosowania do specyfiki regionu kodów PKD działalności objętej wsparciem), 

Województwo podkarpackie posiada korzystne warunki przyrodnicze do produkcji rolnej. Wskaźnik 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (uwzględniający jakość gleb, warunki klimatyczne i wodne, 

rzeźbę terenu) wynosi 70,4 pkt. przy średniej dla Polski 66,6 pkt. Zagrożeniem dla rozwoju regionu 

stanowią tereny osuwiskowe. Osuwiska stanowią zagrożenia dla obiektów budowlanych posadowionych 

na uruchomionej powierzchni. 

 

Zdecydowanym zasobem endogennym województwa podkarpackiego jest jego potencjał turystyczny ze 

szczególnym uwzględnieniem Bieszczad. Wzrasta popularność turystyki zdrowotnej (sanatoria, ośrodki 

fitness – Iwonicz Zdrój) i turystyki związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Szansą  

wykorzystania potencjału turystycznego regionu konieczne jest dotarcie z kompleksowym programem 

turystycznym do klienta z zagranicy (wykorzystując rozwijające się stale lotnisko w Jasionce k/Rzeszowa) 

oraz wsparcie organizacji turystycznych mających swoje oddziały za granicą (Wielka Brytania, Niemcy, 

Francja). Potencjał turystyczny regionu nie pociąga za sobą jednak rozwoju agroturystyki.  Dominują 
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inwestorzy zewnętrzni stanowiący konkurencję dla różnicowania działalności gospodarstw rolnych w 

kierunku agroturystyki. Należy wspomnieć, że rozwój systemu certyfikacji („gwiadek”) turystyki mógłby 

wesprzeć tendencje rozwojowe w tym obszarze. W rozwoju agroturystyki bieszczadzkiej przeszkadza 

także niewystarczająca infrastruktura drogowa.  

 

Region może zaoferować produkty tradycyjne, w tym dwa zarejestrowane w rejestrze chronionych nazw 

pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych: Podkarpacki Miód Spadziowy (od 2009). W 

województwie podkarpackim zauważyć można tendencję wzrostową tzw. Gospodarstw ekologicznych. 

Pod względem liczby gospodarstw ekologicznych region zajmuje 3 miejsce po województwie 

zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Nadal jednak liczba tzw. Gospodarstw ekologicznych 

stanowi 0,79% wszystkich gospodarstw w regionie. Wydaje się, że w przyszłym okresie programowania 

kluczowe stanie się wspieranie rolnictwa ekologicznego, poprzez promowanie systemu certyfikatów 

ekologicznych, obniżenie kosztów ich pozyskania na obszarach prawnie chronionych oraz wspieranie 

organizacji producentów oraz integracji poziomej i pionowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

sadownictwa, sektora roślin energetycznych, ziół oraz sektora produkujące na wschodzące rynki kóz, koni 

i owiec rzeźnych. 

Tradycyjny charakter gospodarki rolnej, niskie zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin 

oraz niski stopień specjalizacji produkcji pozwala przy stosunkowo niewielkich nakładach prowadzić 

uprawy ekologiczne. Należy oczekiwać, że rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie 

podkarpackim będzie skutkować nie tylko wchłanianiem nadmiaru rąk pracy w rolnictwie ale także 

powstawaniem małych przedsiębiorstw przetwórstwa surowców ekologicznych oraz obiektów 

turystycznych oferujących żywność lokalną, tradycyjną i o niskim stopniu przetworzenia. W konsekwencji 

rozwój upraw ekologicznych może sprzyjać zmniejszaniu bezrobocia na obszarach wiejskich 

województwa. Powstały już pierwsze organizacje producentów w tym obszarze – np. Podkarpacka Izba 

Rolnictwa Ekologicznego. 

Innym aspektem rozwoju regionu podkarpackiego jest relatywnie niski poziom użytków rolnych (53,9%) 

przy relatywnie dużym wskaźniku  lesistości i położeniu na terenach górskich i podgórskich. Nadal jednak 

użytki wykorzystywane rolniczo stanowią blisko ¾ użytków rolnych (71%). W latach 2002-2010 udział 

gruntów ornych spadł do 62%, na stałym poziomie pozostał jednak udział pastwisk. Udział sadownictwa i 

warzywnictwa wzrósł natomiast o 39%. 78 

 

Rolnictwo Podkarpacia należy uznać za nisko wyspecjalizowane oraz niewykorzystujące potencjału 

przemysłu spożywczego w regionie. Gospodarstwa rolne na Podkarpaciu zaspokajają w pełni potrzeby 

surowcowe jedynie w przypadku produkcji rzepaku na biopaliwa. Natomiast w innych branżach skala 

zaopatrzenia w surowiec jest następująca: 

 – zboża – 60%, 

 – żywiec wieprzowy – 42%, 

 – żywiec wołowy i cielęcy – 90%, 

 – żywiec drobiowy – 80%, 

 – mleko – 70%, 

 – jabłka przemysłowe – 35%, 

 – pozostałe owoce – 45%, 

 – warzywa – 50%, 

 – buraki cukrowe – 40%79 

 

Szansą rozwojową dla województwa podkarpackiego jest zwiększenie pogłowia kóz, koni rzeźnych i 

owiec w związku ze wzrastającym spożyciem mięsa w krajach Azji i krajach islamskich i silna tendencja 

wzrostową prognozowaną na 130% do końca 2020 roku. 80 Rozwój hodowli eksportowej jest korzystny ze 

względu na wysoki udział TUZ (terenów użytków zielonych). Ekstensywny chów bydła mięsnego (w 

                                                 
78Rocznik Statystyczny Województw 2003, GUS, Warszawa 2003, 
tab. 2 (197), s. 260 i Raport z wyników, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011, tabl. 7, s. 74-75. 
79 Ekspertyza dotycząca województwa podkarpackiego, Adam Czudec, MRR 2010 

80 Profesor W. Michna ,Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku 
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rozumieniu przepisów WPR,  czyli do 1,4 DJP na 1 ha powierzchni paszowej), a także owiec i kóz ma w 

polskim rolnictwie bardzo duże znaczenie ekonomiczne (możliwość uzyskania istotnej wartości dodanej 

przy częstym wykorzystaniu marginalnych zasobów pasz na TUZ), społeczne (wykorzystanie 

marginalnych zasobów pracy), ekologiczne (większa od obecnej obsada przeżuwaczy w wielu regionach 

kraju pożądana ze środowiskowego punktu widzenia i konieczna dla wykorzystania zasobów pasz z TUZ) 

i krajobrazowe (TUZ pozbawione  wypasu podlegają degradacji biologicznej i tracą walory estetyczne).81 

 

Wyzwaniem jest niski poziom innowacyjności i nakładów inwestycyjnych w sektorze rolno-spożywczym 

województwa podkarpackiego. Wydaje się, że wzmocnienie innowacyjności w sektorze warzywno-

owocowym oraz mięsnym i bioenergetycznym staje się konieczną interwencją wspierającą przeobrażenia 

strukturalne na obszarach wiejskich województwa. 

 

Szansą dla województwa podkarpackiego jest również produkcja biopaliw, która będzie generowała 

miejsca pracy w sektorze bioenergii i gospodarki odpadami. Województwo podkarpackie charakteryzuje 

się wysokim potencjałem  biomasy leśnej w krótkiej perspektywie, w dłuższym horyzoncie czasowym 

umożliwia wykorzystanie biomasy rolniczej na cele energetyczne oraz do produkcji biopaliw, zakładanie 

upraw energetycznych. W województwie podkarpackim występuje tez wysoki potencjał rynkowy energii 

wiatrowej szczególnie w powiatach: janowski, tarnobrzeski, mielecki, ropczycko sędziszowski, 

rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, jasielski, brzozowski, krośnieński oraz północna część 

powiatu przemyskiego, lubaczowski. Ponieważ rolnictwo nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału 

głównym kierunkiem dofinansowania powinna być produkcja biogazu (odpady organiczne z 

przetwórstwa trzody chlewnej oraz prospektywnej hodowli koni rzeźnych, owiec.  

 

Ważną rolę w rozwoju obszarów wiejskich powinna spełniać sieć małych miast, których liczba w 

województwie podkarpackim wynosi 51 – przy relatywnie niskim odsetku mieszkańców miast (43%). 

Wydaje się, że wzmacnianie funkcji usługowych tych miast, przy rozproszonej strukturze osadniczej 

gospodarstw rolnych w południowo-wschodniej części kraju może stanowić czynnik wzmocnienia 

infrastruktury obszarów wiejskich i zwiększenia ich atrakcyjności. Inwestycje drogowe na poziomie 

gminy i powiatu są więc kluczowym czynnikiem rozwoju wsi podkarpackiej.  

Wysoki potencjał niesie w perspektywie 2014-2020 instrument CLLD; dobrze funkcjonujące lokalne 

partnerstwa dobrze wykorzystają środki finansowe kierowane na tereny wiejskie, jednocześnie wyraźnie 

wskazano, że LGD nie powinny przeradzać się w strukturę administracyjną i urzędniczą i  skupić się na 

roli programowania i ocenie wniosków, przyznanie płatności i kontrola na miejscu powinna być 

realizowana przez UM. 

Plany respondentów – przedstawicieli władz lokalnych na poziomie gmin priorytetyzują inwestycje 

związane z infrastrukturą drogową i szlakiem komunikacyjnym, infrastrukturą kanalizacyjną oraz 

podnoszeniem konkurencyjności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. Są one spójne ze 

zdiagnozowanymi szansami rozwojowymi. Wspierać będą funkcję turystyczną regionu oraz wzmacnianie 

funkcji rolniczej.  

 

                                                 
81Wpólna polityka rolna UE po 2013 roku – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, 
W.Poczta, 2012 
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Wykres 52. Plany inwestycyjne gmin województwa podkarpackiego w latach 2014-2020 

4,26

4,18

3,36

3,98

3,49

4,09

3,80

3,19

3,94

3,56

3,05

3,96

3,43

3,69

3,51

3,04

2,76

3,71

3,54

3,25

3,70

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, świetlic szkolnych lub 
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ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. przystanie, 
tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli władz lokalnych na poziomie gminy w województwie podkarpackim  

 

W planowanych inwestycjach powiatowych obszary wiejskie zajmują jednak miejsce nieproporcjonalne, 

biorąc pod uwagę obszar. Jak wynika z deklaracji badanych przedstawicieli powiatów jedynie inwestycje 

melioracyjne inwestycje kanalizacyjne oraz bezpośrednie wsparcie inwestycyjne rolników mają priorytet 

na obszarach wiejskich.  
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Wykres 53. Udział obszarów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 
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Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, 
parków technologicznych
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Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. 
domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.
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świetlic szkolnych lub pozostałej infrastruktury edukacyjnej
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Budowa lub modernizacja sieci energetycznej
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Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli władz lokalnych na poziomie gminy w województwie podkarpackim  

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa podkarpackiego zakłada wzmacnianie 

mocnych stron województwa związanych z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym, korzystną 

struktura demograficzną oraz OZE poprzez wykorzystanie wzrostu rynków rolnych ze szczególnym 

uwzględnieniem rynków wschodzących – wzrostu spożycia mięsa w krajach Azji, krajach islamskich oraz 

krajach BRICS. Wydaje się, że  interwencje WPR kolejnej perspektywy finansowej nie zniwelują takich 

słabych stron województwa podkarpackiego jak depopulacja obszarów wiejskich, niekorzystna struktura 

agrarna czy niewystarczająca jakość infrastruktury technicznej i niska innowacyjność. Wskaźniki te są 

zależne od atrakcyjności inwestycyjnej oraz tempa wzrostu zamożności społeczeństwa, które będą 

osiągać na Podkarpaciu jedne z najniższych wartości w kraju. Województwo podkarpackie charakteryzuje 

się przy tym niskim potencjałem endogennym obszarów wiejskich z wyjątkiem funkcji turystycznej. 
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Rekomenduje się więc przyjęcie strategii WO (konkurencyjna, mini - maxi) - polegającej na koncentracji 

rolnictwa wokół walorów krajobrazowych i turystycznych obszaru, przy wzroście produkcji kóz, koni 

rzeźnych i owiec w celu wykorzystania szans rynku europejskiego i azjatyckiego oraz krajów BRICS 

związanych ze wzrostem popytu na żywność ale także zapewniających zachowanie jakości TUZ poprzez 

wypas. Ważne staje się kontynuowanie i wzmacnianie tendencji zmiany struktury agrarnej gospodarstw 

poprzez dalsze promowanie długoletniej dzierżawy. Kluczowe stanie się też wzmacnianie producentów 

warzyw i owoców w tworzeniu i budowaniu potencjału marketingowego organizacji producentów oraz 

ich promocję na wschodzących rynkach eksportowych krajów europejskich (Ukraina, Rosja). Głównym 

kierunkiem wsparcia powinno być jednak rolnictwo ekologiczne, wspierane powinno być zwłaszcza 

zdobywanie certyfikatów przy zmniejszeniu kosztów ich pozyskania. Rolnictwo ekologiczne i produkty 

regionalne są głównym biernym czynnikiem rozwoju funkcji turystycznej. Podtrzymuje ono także 

potencjał uśpiony ekstensywnego rolnictwa.  W ramach Polityki Spójności kluczowe staje się 

kontynuowanie modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej ze względu na koncentrację obszarów 

wiejskich na funkcji turystycznej. Szansą dla wzrostu znaczenia turystyki  jest zastosowanie instrumentu 

CLLD, oferującego kompleksowe instrumenty przekształceń według LSR oraz system certyfikacji 

obiektów agroturystycznych. Rozwój energii wiatrowej oraz wykorzystanie biomasy drzewnej i odpadów 

zwierzęcych na etanol powinien następować dla wzmacniania potencjału uśpionego jakim jest 

wykorzystanie warunków przyrodniczych do produkcji energii. Wspieranie tego kierunku 

modernizacyjnego powinno być premiowane punktowo w przyszłej perspektywie finansowej. Należy 

zachować także system dopłat i dotacji na modernizację gospodarstw rolnych prowadzonych przez 

młodych rolników dla utrzymania potencjału uśpionego, jakim jest korzystna struktura demograficzna 

obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. System dopłat powinien być uzależniony od przyrostu 

powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Zwiększenie zatrudnienia w sektorze OZE spowolni 

tendencje migracyjne mieszkańców terenów wiejskich. Najeży podkreślić, że analizując transfery 

pieniężne WPR i PWRyb w latach 2002-2012 woj. podkarpackie jest jednym z regionów (oprócz woj. 

małopolskiego i śląskiego), które najmniej statystycznie skorzystały ze środków pomocowych. 

Lesistość regionu jest na poziomie znacząco powyżej średniej krajowej i wynosi 37%. Zakłada się zatem, 

że region korzystać będzie zatem w dużym stopniu z nowych instrumentów wsparcia gospodarki leśnej 

PROW po 2013 roku w tym  doradztwo dla posiadaczy lasów, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i 

poprawę rentowności lasów, Zakładanie systemów rolnoleśnych oraz Inwestycje w nowe technologie w 

dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych. Bieżącym 

wsparciem gospodarki leśnej będą również instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. 

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, 

klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów. 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 3.Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie 

ryzykiem Priorytet 4. Odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 5Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na 

zmiany klimatyczne, Priorytet 6. Włączenie społeczne, walka z ubóstwem rozwój gospodarczy na 

obszarach wiejskich 

2.3.10 Województwo podlaskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Województwo podlaskie jest fragmentem tzw. Ściany Wschodniej od dawna postrzeganej, jako obszar 

problemowy. Potwierdza to w znacznym stopniu analiza wybranych wskaźników społeczno-

ekonomicznych, które w większości przypadków przyjmują wartości ujemne, wskazując na zapóźnienie 

rozwoju w stosunku do przeciętnej krajowej.   

Rolnictwo Podlasia napotyka na trudne warunki agroekologiczne związane głównie z niską jakością gleb 

oraz niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Dlatego trudno oczekiwać na wysoką produktywność 

ziemi i towarowość rolnictwa. Jednakże stosunkowo dobra struktura agrarna i wzrost specjalizacji 

produkcji oraz jej modernizacja dzięki wsparciu środkami Unii Europejskiej sprzyjają stosunkowo 
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wysokiemu poziomowi produktywności pracy. Szczególną rolę odgrywa chów bydła mlecznego w 

południowej części regionu.  

Wykres 54. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

podlaskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne  

Z wyjątkiem turystyki pozostałe wskaźniki gospodarcze świadczą o niskim poziomie rozwoju obszarów 

wiejskich Podlasia. Nadmierne zatrudnienie w rolnictwie, stosunkowo niski poziom dochodów własnych i 

mała aktywność gospodarcza stanowią tylko przykłady tego stanu. Tylko gminy położone w rejonie 

Białegostoku, Łomży i Suwałk cechuje nieco lepsza kondycja gospodarcza. Podobnie rzecz się ma, jeśli 

chodzi o zagospodarowania infrastrukturalne. Wyposażenie w oczyszczalnie ścieków i wodociągi oraz 

liczba placówek przedszkolnych pozostają poniżej przeciętnej krajowej. Niepokojącym zjawiskiem jest 

bardzo niski popyt na usługi edukacyjne, co ma bezpośredni związek z bardzo niekorzystna strukturą 

wieku w regionie. Syntetyczny wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych jest na ogół niski. 

Tylko w gminach położonych pod stolicą regionu odpowiada wartościom przeciętnym w kraju.  
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Mapa 52. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

Mapa 53. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych, 2010 r. 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne  
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Mapa 54. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne  

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2010 

Cechą dynamiki zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich Podlasia jest 

stosunkowo większe tempo rozwoju niektórych elementów gospodarczych i na ogół niskie tempo rozwoju 

uwarunkowań społecznych. Lepiej od przeciętnej w kraju poprawiła się w okresie badawczym 

produktywność pracy w rolnictwie oraz dochody własne gmin. Poprawiły się także: wskaźnik 

atrakcyjności lokalizacyjnej, wskaźnik wyposażenia szkół podstawowych w komputery i sytuacja w 

zakresie dostępności placówek przedszkolnych.  

Z drugiej strony obserwować można zbyt małe tempo rozwoju podmiotów gospodarczych i organizacji 

społecznych na wsi. Szczególnie niepokojące wyniki dotyczą zagadnień demograficznych. Wieś 

białostocka starzeje się w szybkim tempie. Zmniejsza się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, 

czego skutkiem jest spadek popytu na usługi edukacyjne. W konsekwencji można oczekiwać dalszej 

likwidacji szkół na wsi, które pełnią nie tylko funkcje edukacyjne, ale także społeczne i kulturowe. 

Niekorzystnym zjawiskom społeczno-demograficznym towarzyszy wzrost bezrobocia na wsi. Jest to także 

wynik bardziej racjonalnego zatrudnienia w sektorze rolnictwa. 
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Wykres 55. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. podlaskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne  

 

Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Walory turystyczne rejonu pojezierza i 

Białowieży 

 Stosunkowo korzystna struktura agrarna 

 Wielokulturowość obszarów pogranicza 

 Stosunkowo duży transfer środków 

pomocowych UE 

 Starość demograficzna 

 Niski poziom wyposażenia infrastrukturalnego 

 Niekorzystne warunki agroekologiczne 

 Mała aktywność gospodarcza i rosnące 

bezrobocie 

 Niski poziom wykształcenia mieszkańców wsi 

 Nadmierny odpływ migracyjny 

 

Czynniki rozwoju obszarów wiejskich Podlasia nie są tak różnorodne, jak w większości innych regionów. 

Ograniczają się do dwóch podstawowych segmentów: rolnictwa oraz turystyki i rekreacji. Rolnictwo 

napotyka jednak na poważne utrudnienia przyrodnicze związane z niską jakością gleb i trudnymi 

warunkami klimatycznymi (najkrótszy w Polsce okres wegetacji). Utrudnienia w produkcji roślinnej 

ukształtowały zwierzęcy kierunek produkcji, głównie chów bydła mlecznego, który koncentruje się w 

zachodniej części regionu. Razem z północno-wschodnią częścią woj. mazowieckiego tworzy największy 

rejon mleczarski w Polsce. Dalszy rozwój tego kierunku produkcji i dobra współpraca rolników z 

Mlekowitą jest szansą na stabilizację gospodarczą tej części Podlasia. Na północy rozwija się mięsny 

kierunek chowu bydła, wynikający z dużej powierzchni terenów pastwiskowych i korzystnej struktury 

agrarnej. Szansą rozwojową w zakresie rolnictwa może być też produkcja biomasy dla energetyki. 

Wymaga to jednak kosztownych inwestycji. W planach przewiduje się także rozwój energetyki wiatrowej. 

Ankiety w starostwach powiatowych i LGD pozwalają wyróżnić wśród szans rozwojowych sektora 

rolnego: korzystne warunki przyrodnicze (ale dla wybranych kierunków produkcji), stosunkowo dobra 

strukturę agrarną, wzrost udziału młodych rolników oraz modernizację produkcji, w tym poprawę 
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wyposażenia w maszyny rolnicze. Natomiast wśród barier rozwojowych rolnictwa wymienia się głównie 

brak stowarzyszeń producentów i zła organizacja (na ogół jej brak) rynków zbytu dla produkcji rolnej. 

Obszary wiejskie na Podlasiu dysponują dużym potencjałem do rozwoju turystyki i rekreacji, czyli wysoka 

jakością środowiska przyrodniczego, atrakcyjnością walorów przyrodniczych i kulturowych. Region 

charakteryzuje się dużą powierzchnią terenów chronionych, które są istotne w kontekście rozwoju 

turystyki, ale sprawiają też określone problemy w zakresie nowych inwestycji (komunikacyjnych, 

mieszkaniowych, usługowych). Należy w tym miejscu podkreślić, że rozwój turystyki jest silnie 

uzależniony od popytu zewnętrznego, tj. potrzeb mieszkańców Warszawy. Niestety przedstawiciele 

starostw powiatowych i LGD nisko oceniają wyposażenie regionu w infrastrukturę turystyczną, co hamuje 

rozwój tej funkcji gospodarczej. Nisko oceniane jest także zaangażowanie mieszkańców wsi w działalność 

gospodarczą. Ta cecha wraz z niewielką ofertą rynku pracy w miastach, które na ogół mają rolniczy 

charakter, powoduje, że region charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem bezrobocia. Wg 

przeprowadzonych ankiet bezrobocie na wsi jest największą barierą rozwojową obszarów wiejskich. 

Zwraca się także uwagę na niską atrakcyjność inwestycyjną regionu. 

Szereg małych miast i miejscowości gminnych, które stanowią lokalne centrum obsługi otaczających je 

obszarów wiejskich boryka się z problemami utrzymania podstawowych usług dla ludności. Burmistrz 

miasta Suraż ubolewa, że wielu mieszkańców miasta prowadzi działalność rolniczą, ale z faktu bycia 

mieszkańcem miasta nie mogą uczestniczyć we wszystkich programach rolnych (np. ONW).  

Ankieta przeprowadzona wśród przedstawicieli Lokalnych Grup Działania pozwala wyróżnić szereg 

innych barier rozwojowych na obszarach wiejskich: niskie wykształcenie mieszkańców wsi, niska jakość i 

dostępność do edukacji i służby zdrowia, słaby poziom wyposażenia infrastrukturalnego. Odrębnej uwagi 

wymaga czynnik demograficzny. Zarysowane powyżej bariery kształtują niekorzystne procesy 

demograficzne, w tym przede wszystkim odpływ młodych i aktywnych mieszkańców oraz starzenie się 

wsi. 

 

Obszary wiejskie zajmują w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju wysokie miejsce. W Strategii 

rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku jako silną strona województwa wskazano wysoki 

poziom czystości i naturalności środowiska przyrodniczego oraz jego atrakcyjność turystyczna. Ze 

względu na duży udział obszarów wiejskich zarówno w ujęciu przestrzennym jak i ludnościowym w 

strukturze województwa podlaskiego cele strategiczne rozwoju; 

1. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa; 

2. rozwój zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami rynku pracy; 

3. podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym; 

4. ochrona środowiska naturalnego; 

5. rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego; 

6. wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa;. 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Niekorzystne procesy demograficzne 

 Bezrobocie 

 Peryferyjność 

 Utrudnienia środowiskowe w rolnictwie 

 Niska atrakcyjność inwestycyjna 
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7. rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi. 

 

 

- obejmują głównie obszary wiejskie. Planowane w województwie inwestycje infrastrukturalne – 

szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej (szlaków komunikacyjnych) oraz infrastruktury 

technicznej i informatycznej i infrastruktury gospodarki odpadami mają uzupełniać głównie deficyty na 

obszarach wiejskich. Inwestycje drogowe w gminach wiejskich, współfinansowane w ramach RPO WP 

stanowiły 60% wszystkich projektów osi „Infrastruktura transportowa” oraz 45% wartości 

dofinansowania na projekty sieci komunikacyjnych w województwie. Obszary wiejskie uzyskały też 

relatywnie wysoki udział inwestycji RPO WP w ujęciu ilościowym w ramach osi priorytetowych „Rozwój 

turystyki i kultury” oraz „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”. Zwraca uwagę, iż regionalne 

inwestycje, realizowane w ramach RPO WP w latach 2007-2013 nie kompensowały deficytu obszarów 

wiejskich w województwie podlaskim w zakresie infrastruktury społecznej. Ze względu na 

zdiagnozowany niski poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich scenariusz rozwojowy dla 

województwa podlaskiego zakłada konieczność zintensyfikowania działań wzmacniających poziom 

dostępu do infrastruktury w przyszłym okresie programowania.  

 

Tabela Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa podlaskiego w latach 2007-

2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%)  

  

947 808 

230,93 251 26 27 

1. Wzrost innowacyjności i 

wspieranie przedsiębiorczości w 

regionie 

207 470 

505,99 96 16 17 

2. Rozwój Infrastruktury 

Transportowej 

333 123 

264,78 44 45 61 

3. Rozwój turystyki i kultury 

195 228 

912,23 32 18 40 

4. Społeczeństwo informacyjne 49 911 961,33 3 20 50 

5. Rozwój infrastruktury ochrony 

środowiska 

108 780 

959,22 46 34 45 

6. Rozwój Infrastruktury Społecznej 40 917 071,38 29 11 26 

7. Pomoc techniczna 12 375 556,00 1 18 10 

Źródło: statystyki MRR 

 

 

Ze względu na zdiagnozowane deficyty infrastruktury drogowej i technicznej na obszarach wiejskich 

scenariusz rozwojowy dla województwa podlaskiego zakłada wzmocnienie inwestycji w zakresie 

dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

turystycznych oraz zwiększenia możliwości wykorzystania potencjału transgranicznego. 

Kluczowym punktem scenariusza rozwoju województwa podlaskiego jest także redukcja niskiej zdolności 

przystosowawczej osób pozostających bez pracy do nowych warunków, a także niewystarczające 

instrumenty i instytucje otoczenia biznesu nakierowane na kształcenie ustawiczne, dzięki któremu 

bezrobotni mogliby zdobyć nowe umiejętności, a przez to podnieść swoje szanse na dynamicznie 

zmieniającym się rynku pracy. Scenariusz rozwoju dla obszarów wiejskich województwa podlaskiego 

zakłada więc znaczącą rolę działań współfinansowanych  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w zakresie aktywizacji zawodowej oraz działań wzmacniających poziom edukacji mieszkańców obszarów 

wiejskich i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Zadanie to należy zlecić w przyszłym okresie 
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programowania Lokalnym Grupom Działania w oparciu o Lokalne Strategie Rozwoju w ramach 8 i 9 celu 

tematycznego Polityki Spójności w latach 2014-2020.   

Ze względu na niską atrakcyjność inwestycyjną województwa, wynikającą z niskiego poziomu PKB, 

niewielkiej chłonności rynku, małego stopnia urbanizacji i rozwoju infrastruktury, słabo rozwiniętej 

produkcji przemysłowej, mało konkurencyjnej kadry pracowniczej oraz ze względu na niską chłonność 

regionalnego rynku pracy 82aktywizacja zawodowa i kształcenie ustawiczne mieszkańców  obszarów 

wiejskich powinna opierać się na sektorze rolno-spożywczym (usługi dla rolnictwa oraz przetwórstwo i 

handel) oraz sektorze turystycznym. W województwie podlaskim przeciętnie 40% pracujących pracuje w 

sektorze rolniczym. W przekroju powiatów największy udział pracujących notowany był w 2009 r. w 

powiecie łomżyńskim (77%), najniższy w powiecie hajnowskim (43%) i powiatach miejskich.83 

(1-4% pracujących ogółem w powiecie). Natomiast udział zatrudnienia w przemyśle spożywczym 

w zatrudnieniu w przemyśle ogółem w województwie podlaskim jest najwyższy w kraju (29,1% wobec 

15.7% w kraju), Stagnacyjny charakter rynku pracy w województwie podlaskim charakteryzujący się 

blisko 32% udziału osób długotrwale bezrobotnych w strukturze osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

nie wskazuje na możliwości wzmacniania zatrudnienia mieszkańców wsi poza rolnictwem i przemysłem 

przetwórczym. W stosunku do 2008 roku nastąpił spadek ogólnej liczby pracujących w województwie. 

Słabo rozwijająca się sieć usług pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w 

latach 2007-2010 –z wyjątkiem obszarów podmiejskich, ulokowanych wokół Białegostoku, Łomży i 

Suwałk – nie rokuje wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie usług dla ludności jako skutecznego 

instrumentu rozwojowego w latach 2014-2020. Na samym szczycie hierarchii sieci analitycznej obszarów 

wiejskich województwa podlaskiego znajduje się sytuacja rolnictwa i sektora rolno-spożywczego. W 

województwie podlaskim przemysł spożywczy stanowi 52,5% produkcji sprzedanej przemysłu. Tempo 

wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego było ponadto dużo wyższe od tempa wzrostu 

produkcji sprzedanej przemysłu ogółem. Rola przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie 

zdecydowanie się zwiększa. W województwie podlaskim 3/4 sprzedaży przemysłu spożywczego generują 

firmy mleczarskie, które zatrudniają nieco ponad połowę ludzi pracujących w przemyśle spożywczym 

tego województwa. Na terenie regionu funkcjonują największe spółdzielnie mleczarskie w kraju SM 

„Mlekovita” i czy OSM „Piątnica”. Znaczący jest jeszcze udział przemysłu mięsnego. 

Udział produkcji zarówno mleka płynnego przetworzonego, jak i masła oraz serów i twarogów w 

całkowitej ich produkcji krajowej wynosił w 2010  blisko 30% i wykazuje tendencję rosnącą (w 

porównaniu z początkiem dekady produkcja tych artykułów zwiększyła się odpowiednio o 146%, 64% i 

85%). Z innych działów na uwagę zasługuje przetwórstwo mięsa czerwonego i drobiowego, które to 

branże również z roku na rok się rozwijają. Udział produkcji konserw drobiowych w tym województwie w 

krajowej ich produkcji sięga 18%, a ubojów bydła i cieląt prawie 11%. 

 

Mimo wysokiego udziału produkcji mleka w rolnictwie podlaskim (20% mleka produkowanego w kraju) 

wydajność produkcji jest relatywnie niska84. Specjalizacja znacznej liczby gospodarstw w produkcji mleka 

w woj. podlaskim, przy stosunkowo niskiej mleczności krów, wymaga wsparcia wymiany stada krów 

mlecznych na bardziej wydajne oraz poprawy jakości ich żywienia i technologii uprawy roślin 

pastewnych. Przyrost wydajności mlecznej krów w tym województwie wskazuje, że rolnicy podejmują 

działania w tym zakresie. Będą one jednak wymagały wzmocnienia również przyszłej perspektywie 

finansowej. Zmniejszająca się obsada krów wskazuje, że za zmianami wielkości obszarowej gospodarstw 

nie nadążają zmiany w zakresie wielkości stad, należy więc podjąć działania wspierające inwestycje z tym 

związane. Gospodarstwa podlaskie, specjalizujące się w produkcji mleka są wysoko zmodernizowane.  

 

Rezygnacja z kwotowania mleka, począwszy od 2015 roku może spowodować spadek cen a co za tym 

idzie zmniejszenie rentowności produkcji mlecznej w nowej perspektywie finansowej. Znaczenia nabiera 

więc wzmacniania innowacyjności i wydajności produkcji mlecznej, że szczególnym uwzględnieniem 

                                                 
82

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do 2020 r. 

 
83

 Rynek pracy w makroregionie wschodnim. P. Broniatowska, ekspertyza dla MRR 2011 
84

Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej, 

ekspertyza dla MRR, 2011 
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mleka ekologicznego (niepasteryzowanego) oraz produktów wysokiej jakości. W województwie 

podlaskim występuje duże natężenie organizacji producentów (spółdzielni mleczarskich), których pozycja 

na rynku krajowym jest wysoka. W ramach instrumentów WPR II i Polityki spójności należy wzmacniać 

organizacje producentów mleka w zakresie promocji zagranicznej skutecznych taktyk eksportowych 

mleka nie tylko na rynki wschodnie ale również na rozwijające się rynki krajów BRICS. W aspekcie 

prognozowanego spadku rentowności produkcji mleka w województwie podlaskim kluczowego znaczenia 

nabiera tez wsparcie innowacyjności przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem 

przetwórstwa mlecznego. W województwie podlaskim istnieją dobre warunki do funkcjonowania 

agroclusteringu: dobrze rozwinięta baza naukowa, długoletnie tradycje współpracy producentów mleka z 

przemysłem (spółdzielnie mleczarskie). Wydaje się, że na terenie województwa podlaskie niezbędne 

będzie – dla utrzymania tempa wzrostu przemysłu mleczarskiego -  wzbogacenie nauk i praktyk 

rolniczych o nowe obszary działania. Niektórzy eksperci określają je skrótem GRIN – Genetics (genetyka), 

Robotics(robotyka), Informatics(informatyka), Nano (nanotechnologia). Tak więc nowego podejścia należy 

oczekiwać w zakresie postępu biologicznego, który zapewni kształtowanie właściwości organizmów 

żywych przy życiu metod z obszaru biologii molekularnej, w tym modyfikacji genetycznych oraz w 

zakresie wytwarzania produktów i surowców, które będą pozyskiwane na bazie najnowszych osiągnięć 

bio- i nanotechnologii. Ogromnym polem do działania dla agroklastrów będzie także  jest wytwarzanie 

żywności prozdrowotnej i opracowanie zasad jej oceny w oparciu o nutrigenomik85Można postawić 

wniosek, iż wsparcie innowacyjności (cel tematyczny nr 1 przyszłej perspektywy finansowej) w 

województwie podlaskim powinno odnosić się właśnie do przemysłu mleczarskiego. Interwencje w 

ramach WPR II wspierające organizacje producentów powinny w województwie podlaskim koncentrować 

się nie tyle na wzmacnianiu łańcucha produkcji na linii producent mleka, zakład przetwórczy ile na linii 

innowacji naukowych w produkcji mleka oraz jego przetworów. Kolejnym punktem wzmacniania silnych 

stron obszarów wiejskich staja się interwencje wspierające budowę marki jakości żywności 

produkowanej na terenach województwa. Wysoki udział użytków zielonych, sprzyjających produkcji 

żywności o niskiej zawartości metali ciężkich (ich poziom należy do najniższych w Europie), azotanów czy 

pestycydów stanowi istotną przewagę komparatywną żywności produkowanej na Podlasiu. Należy więc 

kontynuować działania zmierzające do certyfikacji żywności i produktów mlecznych Podlasia. Wsparciu 

powinno także podlegać przekształcanie małych gospodarstw w gospodarstwa ekologiczne.  

 

Duża atrakcyjność turystyczna i wysoki udział terenów objętych ochrona w ramach programu NATURA 

2000 pociąga za sobą możliwość dalszego rozszerzania agroturystyki, która wykazuje tendencję rosnącą 

w województwie podlaskim. Jest to kierunek wsparcia różnicowania działalności w województwie 

podlaskim. Powinno mu towarzyszyć wspieranie promocji Podlasia jako regionu „zdrowego”.  

 

Kierunkiem wsparcia przemysłu na obszarach wiejskich może być także wsparcie produkcji odpadów 

metabolicznych (gnojownica) na potrzeby biogazowni w ramach celu tematycznego nr 4 przyszłej 

perspektyw (ochrona klimatu). Województwo charakteryzuje się tez dużymi zasobami biomasy, 

wynikającymi z bagiennego charakteru Doliny Górnej Narwi. Uruchomienie biogazowni na terenie 

województwa pozwoli także na rozwinięcie sektora usług rolniczych.  

 

Plany inwestycyjne gmin województwa podlaskiego odnoszą się do zdiagnozowanych przez nie barier 

rozwojowych, spójnych z wnioskami i analizami przedstawionymi we wcześniejszych rozdziałach. Wydaje 

się, że przynajmniej 2 z nich: Niski poziom infrastruktury turystycznej/agroturystycznej  oraz brak 

dostępności infrastruktury teleinformatycznej (bariera wskazana przez 58% gmin w obu kategoriach oraz 

51% powiatów i 59% LGD) mogą zostać zniwelowane poprzez interwencje realizowane w ramach Polityki 

Spójności i WPR II. Gminy nadają też priorytet inwestycjom drogowym i szeroko pojętym szlakom 

komunikacyjnym. Częściej niż w przypadkach innych działań w ramach Polityki Spójności i WPR II 

zdecydują się na wydatki zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Wysoka 

rangę nadają także inwestycjom w odnawialne źródła energii. Można więc postawic tezę, że plany 

inwestycyjne gmin wspierają podstawowe kierunki rozwojowe obszarów wiejskich na Podlasiu.  

                                                 
85

Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world, the 3rd SCAR 

(Scientific Committee for Agricultural Research) Foresight Exercise, Brussels, February 2011. 
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4,59

3,81

2,70

3,54

3,31

4,12

3,66

2,96

3,74

3,05

2,26

3,94

3,25

3,15

3,18

2,94

2,17

3,35

3,16

3,33

3,83

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. instalacja kolektorów 
słonecznych.

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich konkurencyjności

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD sieci 
gospodarczych, np. klastrów, sieci/grup producenckich, innych instytucji otoczenia 

biznesu

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla zwiększenia ich 
konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. domy kultury, 
świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej itp. boiska, baseny, 
korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, świetlic szkolnych lub 
pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu ochrony zdrowia, 
ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. przystanie, 
tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Badane władze lokalne na szczeblu powiatowym planują realizować inwestycje przyszłej perspektywy 

finansowej w większym stopniu na terenach wiejskich niż na terenach miejskich, wspierając ich zakładane 

kierunki rozwoju. 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie podlaskim 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa podlaskiego zakłada wzmacnianie mocnych 

stron województwa związanych z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym. Wydaje się, że kategorie 
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interwencji kolejnej perspektywy finansowej nie zniwelują takich słabych stron jak depopulacja obszarów 

wiejskich czy niska aktywność gospodarcza i słaby wzrost sektora usług pozarolniczych. Wskaźniki te są 

zależne od atrakcyjności inwestycyjnej oraz tempa wzrostu zamożności społeczeństwa, które będą 

osiągać na Podlasiu jedne z najniższych wartości w kraju. Rekomenduje się więc przyjęcie strategii ST 

(konserwatywna, maxi - mini) - polegającej na wykorzystaniu mocnych stron obszarów wiejskich  

województwa podlaskiego (silne organizacje producentów, wysoka konkurencyjność przemysłu 

spożywczego i sektora mleczarstwa, wysoki udział użytków zielonych i atrakcyjność turystyczna) w celu 

zredukowania wpływu zagrożeń zewnętrznych związanych z likwidacją kwot mlecznych. Ważne staje się 

kontynuowanie i wzmacnianie działań (w tym innowacyjnych w sektorze mleczarskim), redukcja 

kosztów, skoncentrowanie się na niszach takich jak „zdrowa’ turystyka, żywność wysokiej jakości, 

biogazowanie pozyskujące źródła energii z metabolicznych odpadów zwierzęcych czy zasobów 

bagiennych. Kluczowe stanie się też wzmacnianie organizacji producentów w budowanie klastrów 

skupiających też środowiska naukowe oraz ich promocję na wschodzących rynkach eksportowych krajów 

BRICS. Poprzez innowacyjność sektora i wzrost eksportu mleka spodziewane jest zwiększenie miejsc 

pracy w usługach dla rolnictwa. W ramach Polityki Spójności kluczowe staje się kontynuowanie 

modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej. Działania aktywizacji zawodowej powinny zostać 

zlecone LGD ze względu na niską chłonność lokalnych rynków pracy, wymagającą celowego i 

precyzyjnego pozycjonowania zatrudnienia osób bezrobotnych. Instrument CLLD będzie pełnił kluczową 

rolę w ramach działań: poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług (edukacja, pomoc 

społeczna - walka z ubóstwem i wspieranie włączenia społecznego, zdrowie, 

kultura/dziedzictwo narodowe),  działania z zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie 

lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki), wykorzystanie ICT dla 

rozwoju turystyki, promocji i marketingu lokalnych produktów. Jednocześnie zaleca się wykorzystanie 

tradycji spółdzielczych i promowanie spółdzielni socjalnych (w partnerstwie z JST) jako miejsc 

zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potencjalne kierunki Podmiotów ekonomii 

społecznej to usługi opiekuńcze (w związku z relatywnie słabym dostępem do usług publicznych na 

terenie regionu oraz starzeniem się mieszkańców) oraz usługi produkcji, sprzedaży i promocji dóbr 

regionalnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument Polityki Spójności przyszłej 

perspektywy finansowej powinien wzmacniać dostępność i atrakcyjność turystyczną województwa 

podlaskiego. Lesistość regionu jest na poziomie zbliżonym do średniej krajowej i wynosi 30%. Zakłada się 

zatem, że region korzystać będzie zatem z nowych instrumentów wsparcia gospodarki leśnej PROW po 

2013 roku w tym  doradztwo dla posiadaczy lasów, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 

rentowności lasów, Zakładanie systemów rolnoleśnych oraz Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie 

leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych. Bieżącym wsparciem 

gospodarki leśnej będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i 

tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk 

żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów 

 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 2. Wzrost konkurencyjności i rentowności gospodarstw i Priorytet 3 

Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem ; Priorytet 6. Włączenie 

społeczne, walka z ubóstwem rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich 
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2.3.11 Województwo pomorskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Wykres 38. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

pomorskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne  

Większość wskaźników dla obszarów wiejskich województwa pomorskiego ma wartości wyższe niż 

przeciętnie w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim sfery gospodarczej, lecz także większość wskaźników z 

pozostałych sfer uzyskuje wartości wyższe niż przeciętnie. Szczególnie korzystnymi charakterystykami 

województwo cechuje się w zakresie: wskaźnika starości (bardzo młode społeczeństwo regionu, co 

wprost wynika z wysokiego salda przyrostu naturalnego), dodatnie saldo migracji, korzystne wyposażenie 

infrastrukturalne, wysoka atrakcyjność turystyczna oraz relatywnie dobra sytuacja sektora rolnego – 

ponadprzeciętna towarowość rolnictwa oraz produktywność pracy.  
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Mapa 55. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

A     B 

 
 

Mapa 56. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych 
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Mapa 57. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

 

A     B 

 
 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2011 

Wykres 39. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. pomorskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne  

W okresie 2007-2010 odnotowano znaczną poprawę wartości wskaźników w województwie pomorskim 

ze sfer gospodarczej, infrastrukturalnej oraz rolniczej. Niewielkiemu pogorszeniu uległy wskaźniki ze 
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sfery społeczno-demograficznej. Na obszarach wiejskich województwa w większym stopniu niż 

przeciętnie w kraju wzrosła liczba podmiotów gospodarczych, oddanych mieszkań, w najmniejszym 

stopniu zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach, wzrosła towarowość rolnictwa i produktywność pracy. 

Najmniej korzystne tendencje nastąpiły w saldzie migracji – znaczne pogorszenie sytuacji w tym zakresie, 

w relacji do przeciętnej w kraju.  

W województwie pomorskim można wydzielić kilka zwartych obszarów funkcjonalnych – jest to w 

pierwszej kolejności strefa podmiejska Trójmiasta z intensywnym rozwojem budownictwa 

indywidualnego i zbiorowego, intensywnymi dojazdami do pracy i wielofunkcyjnym rozwojem wsi. 

Następny obszar to Żuławy Wiślane, obszar o bardzo dobrych podstawach do rozwoju towarowej 

produkcji rolnej. Kolejny zwarty funkcjonalnie obszar stanowią Kaszuby i obszar nadmorski, z 

przeciętnymi warunkami do produkcji rolnej, ale za to z wysokim potencjałem do rozwoju turystyki, 

wysokim zaangażowaniem obywatelskim mieszkańców i wysokim poziomem przedsiębiorczości. Ostatni 

zwarty obszar stanowi podregion słupski – z korzystną strukturą agrarną lecz równocześnie ze 

wszystkimi konsekwencjami społecznymi  ekonomicznymi obszaru popegeerowskiego. Na Kaszubach od 

zawsze była własność prywatna, stąd też aktywność społeczeństwa jest większa, a z kolei na obszarach 

popegeerowskich podregionu słupskiego występuje większa pasywność i bierność. Ponadto podregion 

ten cechuje się jednym z najniższych wartości dostępności komunikacyjnej (zarówno drogowej, jak i 

kolejowej). Każdy z tych obszarów cechuje się odmiennymi uwarunkowaniami w zakresie demografii, 

infrastruktury i gospodarki oraz oczywiście posiada odmienne podstawy do rozwoju gospodarki rolnej.  

Województwo pomorskie cechują jedne z bardziej korzystnych uwarunkowań demograficznych. Saldo 

przyrostu naturalnego cały czas pozostaje jednym z najwyższych w kraju, co powoduje, iż przeciętny wiek 

mieszkańców jest znacznie niższy niż średnio w kraju. Najbardziej korzystne uwarunkowania 

demograficzne charakterystyczne są dla mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej, Pomorza i Kaszub. 

Znacznie gorsze wskaźniki salda migracji czy struktur demograficznych charakterystyczne są dla 

obszarów Żuław Wiślanych oraz podregionu słupskiego. W województwie pomorskim (a szczególnie w 

Trójmieście) zlokalizowana jest duża liczba uczelni prywatnych i publicznych, w związku z czym 

mieszkańcy mają szerokie spektrum wyboru kierunków studiów. Migracje na linii miasto-wieś wyglądają 

podobnie, jak w innych regionach kraju. Wokół dużej aglomeracji miejskiej Gdynia-Sopot-Gdańsk 

obserwuje się intensywne procesy urbanizacyjne, nasilone szczególnie w kierunkach dogodnych połączeń 

komunikacyjnych (przede wszystkim kolejowych w kierunku Wejherowa oraz drogowych w kierunku 

Kartuz). Ponieważ województwo posiada prężnie rozwijającą się metropolię, to nie odnotowuje się z 

regionu dużej emigracji. Przemieszczenia ludności mają raczej charakter wewnątrz regionalny.  

W województwie pomorskim poziom rozwoju infrastruktury komunalnej pozostaje na jednym z 

najwyższych poziomów i sytuacja w tym zakresie ulega ciągłej poprawie – w latach 2007-2010 wzrosła 

długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, liczba gospodarstw domowych podłączonych do oczyszczalni 

ścieków. Również poziom wyposażenia w różnego rodzaju elementy z zakresu infrastruktury społecznej 

należy uznać za bardzo dobry.  

W ostatnich latach zmalała liczba gospodarstw, a tym samym zwiększyła się przeciętna powierzchnia 

gospodarstwa rolnego. Jednakże odnotowywana jest bardzo mała dynamika zmian struktury agrarnej. 

Jedynie 15% gospodarstw rolnych ma wystarczającą powierzchnię (około 20-30 ha lub 16 ESU), aby 

uznać je za rozwojowe. Oczywiście, nie wszystkie pozostałe gospodarstwa są nierentowne, gdyż pewna 

ich część prowadzi intensywną produkcję. W ostatnich latach sektor przetwórstwa rolnego odniósł 

ogromny sukces – konieczność spełnienia szeregu wymogów sanitarnych UE spowodowała ogromny 

postęp w zakresie wyposażenia technologicznego i przyczyniła się do sukcesu gospodarczego. Widoczne 

jest to szczególnie w przetwórstwie mleka i mięsa. Dyskusyjna jest konsolidacja przetwórstwa rybnego. 

Generalnie w ujęciu globalnym województwo jest importerem żywności. W ostatnich latach odnotowuje 

się również zmiany postaw mentalnościowych rolników, wzrasta świadomość z istniejącej pomocy 

zewnętrznej, poprawia się bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych, wzrasta świadomość obowiązków 

i praw. Znacznie wzrosła aktywność społeczna oraz liczba organizowanych wydarzeń kulturalnych. 

Aktualnie rolnicy stają się menadżerami – wzrasta ich poziom wiedzy specjalistycznej o produkcji rolnej, 

ale również wiedzy ogólnej o otaczającym świecie.  

Środowisko przyrodnicze stanowi jeden z najważniejszych czynników decydujących o wysokiej 

atrakcyjności turystycznej regionu pomorskiego. Wysoki poziom lesistości na Kaszubach, duże 

deniwelacji, duża liczba jezior oraz długa linia brzegowa Bałtyku stanowią niewątpliwy atut rozwojowy. 
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W regionie funkcjonują dwa parki narodowe oraz szereg parków krajobrazowych oraz objętych innymi 

formami ochrony. W miarę wysoki poziom rozwoju infrastruktury komunalnej również w sposób istotny 

przyczynia się do zachowania wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.  

Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Duża różnorodność oferowanych usług 

publicznych;  

 Bardzo dobre warunki do produkcji rolnej na 

Żuławach; 

 Wysoki poziom aktywności społecznej na 

Kaszubach;  

 Wysoki poziom przedsiębiorczości. 

 Wysoki poziom bezrobocia w części 

popegeerowskiej województwa; 

 Wysoki poziom zdekapitalizowania urządzeń 

melioracyjnych na Żuławach;  

 Niski poziom rozwoju przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 

W opinii ankietowanych przedstawicieli władz powiatowych oraz lokalnych grup działania (LGD) 

najważniejszy czynnik rozwojowy stanowią: dziedzictwo kulturowe regionu, walory turystyczne, jakość 

środowiska przyrodniczego oraz wysoki poziom kooperacji pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego. Z kolei za największe bariery ankietowani wskazywali trudności w powiązaniach 

komunikacyjnych z miastem wojewódzkim (problem słabej spójności wewnętrznej województwa), 

niedostateczne wyposażenie infrastrukturalne, wysoki poziom bezrobocia, niską aktywność inwestorów.  

Wśród czynników rozwojowych sektora rolnego wskazano na: dostęp do rynków zbytu, duża liczbę 

młodych rolników, dobre wyposażenie techniczne gospodarstw (wysoki poziom modernizacji). Z kolei 

największą bolączką rolnictwa w województwie jest bark grup producentów rolnych oraz niekorzystna 

struktura obszarowa.  

Jak wspomniano przy opisie województwa pomorskiego, cechuje się ono dużym zróżnicowaniem 

regionalnym i funkcjonalnym, które generalnie należy ocenić pozytywnie. Jednakże wśród wyróżnionych 

zwartych obszarów funkcjonalnych – Żuławy, Kaszuby, Pomorze, Aglomeracja, region Słupski – występują 

bardzo różne czynniki i bariery rozwojowe i nie wszystkie powyżej wymiennie czynniki odnoszą się w 

równej mierze do każdego z wymienionych obszarów.  

Za najważniejsze inwestycje w regionie w kolejnym okresie programowania samorządy powiatowe 

wskazały przede wszystkim: wsparcie dla przedsiębiorców, inwestycje w infrastrukturę transportową, 

modernizację gospodarstw rolnych, inwestycje w meliorację, a wśród postulatów wyrażonych przez LGD 

znalazły się jeszcze potrzeby modernizacji infrastruktury turystycznej.  

W opinii ekspertów zgromadzonych na panelu większy nacisk powinien zostać położony na gospodarstwa 

20-50 hektarowe. Są to gospodarstwa wymagające największego wsparcia. Są to już gospodarstwa 

nastawione na produkcję towarową, uzyskują większość swoich dochodów z rolnictwa, ale nie mają tak 

wysokiego potencjału wewnętrznego jak gospodarstwa największe, kilkusethektarowe. Stopniowo 

powinni być wyeliminowani pseudo-rolnicy z dopłat i ubezpieczeń rolniczych, aby uwolnione środki 

mogłyby być inwestowane w priorytety rozwojowe rolnictwa. 

Ponadto wskazywano, iż bardzo ważne jest kształcenie, edukacja, oświata – przekwalifikowywanie się, 

dostosowywanie do wymagań rynku pracy. Bardzo ważne działanie, które się sprawdziło w 

dotychczasowym okresie, to wspieranie mikroprzedsiębiorstw oraz podstawowe usługi dla ludności. 

Różnie można oceniać postęp technologiczny w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, jednakże 

postęp ten jest ważny i korzystny dla końcowych konsumentów, ze względu na niższe koszty produktów 

rolnych. Szczególna uwaga powinna być nakierowana na kontrolę jakości produkcji rolnej w 

przetwórstwie i handlu.  

Nieunikniony jest wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, jednakże ważne jest odpowiednie 

ukierunkowanie funkcji. Na pierwszym miejscu powinna to być funkcja bezpieczeństwa (produkcji) 

żywności, a w dalszej kolejności obszary wiejskie powinny pełnić funkcję miejsca zamieszkania 

(infrastruktura, kultura, ochrona środowiska). 

Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich województwa 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Niewydolność transportowa niektórych  Różnorodność funkcjonalna województwa, 
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szlaków – np. w sezonie letnim w części 

nadmorskiej  

 Słabe skomunikowanie wewnętrzne w regionie  

  

dająca podstawy do wielofunkcyjnego 

rozwoju wsi 

 Wysoki potencjał do rozwoju funkcji 

turystycznej  

 Korzystna struktura osadnicza (duża liczba 

małych miasteczek)  

 Dobre warunki do rozwoju rybołówstwa 

morskiego i śródlądowego 

 

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku „Pomorskie 2020”86 obszary wiejskie 

zostały utożsamione głównie z funkcją rolniczą. Charakterystyka obszarów wiejskich województwa 

pomorskiego podkreśla korzystną strukturę wielkości gospodarstw rolnych, relatywnie wysoką 

produktywność ziemi i pracy oraz występowanie obszarów o dobrych warunkach przyrodniczo-

glebowych. Stwarza to dogodne warunki dla rolnictwa zarówno wysokotowarowego, jak i ekologicznego. 

Strategia identyfikuje takie cechy obszarów wiejskich jak: brak zorganizowanego rolnictwa ekologicznego, 

dynamicznie rozwijającą się działalność agroturystyczną, malejącą rolę rybołówstwa morskiego, 

niestabilność przemysłu rolno-spożywczego. Zdiagnozowane kierunki rozwoju obszarów wiejskich 

(rolnictwa) obejmują:  

 wykorzystywanie sprzyjających warunków glebowo-przyrodniczych dla rozwoju nowoczesnego 

rolnictwa, w tym promocja postępu biologicznego i technologicznego, z wyłączeniem produkcji 

roślin genetycznie modyfikowanych;  

 promowanie prośrodowiskowych metod produkcji rolnej i rolnictwa ekologicznego, w 

szczególności na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych, a także rozwój produkcji rolnej 

z przeznaczeniem na biopaliwa;  

 wykorzystywanie sprzyjających warunków  środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarki 

leśnej, w tym poprawa lesistości;  

 wspieranie powiązań kooperacyjnych producentów rolnych i tworzenia grup producentów, 

dalszy rozwój infrastruktury i koncentracja handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi w 

wybudowanych ze  środków publicznych w centrach rolno-spożywczych. 

 

Ważną rolę obszarów wiejskich w polityce regionalnej województwa podkreśla też fakt, iż blisko co druga 

inwestycja infrastrukturalna w ramach RPO WP realizowana była na obszarach wiejskich.  

 

Tabela Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa pomorskiego  w latach 

2007-2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%)  

 

2 381 439 

563 530 37 46 

1. Rozwój i innowacje w MŚP 328 802 615 197 24 33 

2. Społeczeństwo wiedzy 161 812 500 42 37 8 

4. Regionalny system transportowy 679 883 255 146 53 46 

5. Środowisko i energetyka przyjazna 

środowisku 200 379 605 64 43 44 

6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 107 119 917 27 32 35 

Źródło: statystyki MRR 

 

Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego wymaga dywersyfikacji strategii w 

zależności od renty położenia ze względu na obszar funkcjonalno-przestrzenny. Tereny o korzystnych 

                                                 
86Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku „Pomorskie 2020” dostępna: 
http://strategia2020.pomorskie.eu/pl 

http://strategia2020.pomorskie.eu/pl
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warunkach przyrodniczych będą rozwijały swoją funkcję rolniczą przy zachowaniu tendencji wzrostu 

towarowości i produktywności rolnictwa oraz rozwoju specjalizacji. Na tych terenach kluczowe będą 

interwencje WPR II wspierające zdekapitalizowany majątek gospodarstw rolnych oraz wsparcie 

organizacji producentów i integracji pionowej z rosnącym przemysłem spożywczym regionu. Ze względu 

na duże nad zatrudnienie w rolnictwie (rzeczywiste potrzeby zasobów pracy przy założeniu wysokiej 

produktywności i efektywności kosztowej właściwej dla danego obszaru UR szacowane są na 3% osób 

obecnie pracujących w rolnictwie87) dla wzmocnienia pozarolniczej funkcji tych obszarów należałoby 

wzmacniać sektor usług dla rolnictwa.  

Obszar Kaszub i pasa nadmorskiego charakteryzuje się oczywiście wysokim potencjałem endogennym 

turystyki. Obszary wiejskie w tym subregionie charakteryzuje się malejąca rolą rolnictwa ale za to 

wzrostem przedsiębiorczości indywidualnej. Interwencje skierowane na ten obszar funkcjonalno-

przestrzenny powinny koncentrować się zachowaniu wiejskiego charaktery obszarów poprzez rozwój 

rolnictwa ekologicznego i rozwijanie produktów regionalnych. Turystyce nadmorskiej powinny bowiem 

również towarzyszyć działania wspierające „pomorską” regionalizację usług turystycznych. Podregion 

słupski można uznać za obszar najbardziej problemowy. Wysoki poziom zalesienia przy niskiej 

produktywności rolnictwa sprzyja rozwojowi OZE opartych o spirytus drzewny oraz produkcji biomasy w 

oparciu o specjalizację w zakresie upraw energetycznych, co będzie sprzyjać wzrostowi zatrudnienia 

mieszkańców tych obszarów. Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich województw pomorskiego zakłada 

też wykorzystanie potencjału korzystnej struktury demograficznej i poziomu wykształcenia mieszkańców 

obszarów wiejskich dla wzmacniania aktywności społecznej (stymulanty rozwoju) na obszarach 

wiejskich. Kluczowe będzie więc wsparcie inicjatyw LGD, opartych na Lokalnych Strategiach Rozwoju 

zakresie stymulowania aktywizowania obszarów wiejskich bądź w kierunku regionalizacji bądź w 

kierunku innowacji sektora rolnego. Wsparcie wielofunkcyjności obszarów wiejskich związanej z 

rozwojem przedsiębiorczości wiejskiej zależy w dużej mierze od rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 

oraz polityki wspierającej rozproszona sieć małych miasteczek, mogących wytwarzać alternatywne 

miejsca pracy dla nad zatrudnionych w rolnictwie województwa pomorskiego. Plany inwestycyjne 

przedstawicieli gmin województwa pomorskiego wskazują na wspieranie właśnie tych elementów 

infrastruktury technicznej i społecznej, które są kluczowe dla rozwoju turystyki oraz wzmocnienia funkcji 

małych miast.  

 

                                                 
87 Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej 204-2006 i 2007-2013 oraz Polityki Spójności 2004-2006 w zakresie przedmiotowym (SPO ROL) 
na wzrost konkurencyjności sektora rolnego w województwie pomorskim, Walenty Poczta, 2009 
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Wykres. Plany inwestycyjne gmin województwa pomorskiego w latach 2014-2020 

4,48

4,09

2,89

3,59

3,61

4,15

3,58

3,17

3,57

3,16

2,99

3,67

3,47

3,34

3,58

3,06

2,42

3,76

3,34

3,25

3,63

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. instalacja kolektorów 
słonecznych.

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich konkurencyjności

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD sieci gospodarczych, 
np. klastrów, sieci/grup producenckich, innych instytucji otoczenia biznesu

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla zwiększenia ich 
konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. domy kultury, 
świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej itp. boiska, baseny, 
korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, świetlic szkolnych lub 
pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu ochrony zdrowia, 
ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. przystanie, tarasy 
widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli gmin województwa pomorskiego 

 

Z kolei badani przedstawiciele powiatów planują nadać obszarom wiejskim miejsce priorytetowe w 

planowanych inwestycjach.  
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Rysunek. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnychpowiatów województwa 

pomorskiego w latach 2014-2020 

71,7

52,5

55,0

62,0

67,5

72,0

54,0

55,0

47,5

60,0

50,0

68,0

55,8

58,3

66,7

53,3

32,0

65,0

55,0

66,7

70,0

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych 

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów 
zaopatrzenia w wodę, np. wodociągi, hydrofornie, itp.

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. 
instalacja kolektorów słonecznych. 

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza 

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich 
konkurencyjności 

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD 
sieci gospodarczych, np. klastrów, sieci/grup producenckich, …

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, 
parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla 
zwiększenia ich konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. 
domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej 
itp. boiska, baseny, korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, 
świetlic szkolnych lub pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu 
ochrony zdrowia, ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej 
np. przystanie, tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków 
sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa pomorskiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie pomorskim. 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa pomorskiego bierze pod uwagę relatywnie 

wysoki potencjał obszarów wiejskich w zakresie różnicowania działalności w wyspecjalizowanych 

sektorze usług rolniczych oraz w sektorze przemysłu spożywczego. Wzmacnianie wielofunkcyjności 

obszarów wiejskich jest relatywnie proste na obszarze pasa nadmorskiego oraz na terenie Kaszub. 

Interwencje WPR mogą wzmacniać rozwój  rolnictwa ekologicznego (obszary chronione w ramach 

NATURA 2000) i agroturystyki. W przypadku sektora rolniczego dalsze wzmacnianie rozwoju struktury 

obszarowej rolnictwa wydaje się niekorzystne przy relatywnie wysokim nadzatrudnieniu w rolnictwie z 

nierównym w skali regionu dostępem do ośrodków miejskich, przemysłowych i turystycznych. W 

województwie pomorskim kluczowe staje się wspieranie Lokalnych Grup Działania we wdrażaniu  

zintegrowanych i wielosektorowych z Lokalnymi Strategiami Rozwoju działań  aktywizujących społecznie 
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i zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich w celu wykorzystania uśpionego potencjału regionu jakim 

jest relatywnie dobra struktura demograficzna i wykształcenie mieszkańców. Istotny wpływ na rozwój 

regionu będą miały środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020. Rekomenduje się 

więc przyjęcie strategii WO (konkurencyjna, mini - maxi) - polegającej na koncentracji polityki rozwoju 

obszarów wiejskich wokół wiodących sektorów (rolniczego, rezydencjalnego, turystycznego) oraz 

wykorzystania potencjału endogennego renty położenia dla każdego z podregionów. Należy tu 

wspomnieć, że zarówno rozwój funkcji turystycznej pozostałych obszarów wiejskich uzależniony jest od 

planowanych inwestycji infrastruktury drogowej oraz technicznej. Wzmacnianie kapitału społecznego 

poprzez rozwijanie narzędzi CLLD przy udziale LGD zwiększa powodzenie wzrostu zatrudnienia na 

obszarach wiejskich na przykład w przemyśle przetwórstwa ryb. Lesistość regionu jest na poziomie 

powyżej średniej krajowej i wynosi 36%. Zakłada się zatem, że region korzystać będzie w dużym stopniu z 

nowych instrumentów wsparcia gospodarki leśnej PROW po 2013 roku w tym  doradztwo dla posiadaczy 

lasów, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów, Zakładanie systemów 

rolnoleśnych oraz Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i 

wprowadzanie do obrotu produktów leśnych. Bieżącym wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty 

mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i 

Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz 

odtwarzanie lasów. 

 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 3.Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie 

ryzykiem , Priorytet 4.Odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 5.Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na 

zmiany klimatyczne. 

2.3.12 Województwo śląskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Wykres 40. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

śląskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Większość wskaźników opisujących potencjał społeczno-demograficzny obszarów wiejskich 

województwa śląskiego cechują korzystne wartości. Uzasadnić to można faktem, że znaczna część 

obszarów wiejskich województwa znajduje się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania konurbacji 

górnośląskiej, z którą są silnie związane funkcjonalnie i unikają negatywnych procesów demograficznych 

charakterystycznych dla obszarów peryferyjnych. Na obszarze tym znaczną część stanowi ludność 

dwuzawodowa, a częściej codziennie dojeżdżająca do pracy w mieście. Dlatego jedynie na obszarach 

wiejskich województwa mazowieckiego występuje większy odsetek mieszkańców z wyższym 

wykształceniem. Również dzięki tej specyfice stopa bezrobocia na obszarach wiejskich województwa 

śląskiego jest najniższa w skali kraju. Niemal cały obszar wiejski województwa można uznać za strefę 

suburbanizacji, gdyż w coraz większym stopniu uwidacznia się odpływ mieszkańców miast Górnego 

Śląska na obszary podmiejskie w poszukiwaniu poprawy warunków życia. W związku z tym na obszarach 

wiejskich województwa korzystna jest także wartość stopy migracji. W związku ze specyficzną funkcją 

większości obszarów wiejskich województwa ich mieszkańcy wykazują jednak najniższą w kraju 

aktywność społeczną mierzoną liczbą organizacji pozarządowych w stosunku do liczby mieszkańców. 

W związku z wielofunkcyjnym charakterem obszarów wiejskich województwa oraz ich dobrą 

dostępnością do funkcji wyższego rzędu zlokalizowanych w miastach, większość wskaźników opisujących 

uwarunkowania gospodarcze osiąga wartości lepsze niż średnia dla Polski. W związku z charakterem 

całego regionu, najkorzystniej prezentuje się odsetek zatrudnionych w rolnictwie, co potwierdza tezę, że 

obszary wiejskie województwa w większości są zbliżone bardziej do suburbanizującej się wielofunkcyjnej 

strefy podmiejskiej, niż do tradycyjnych obszarów wiejskich z dominacją monofunkcyjnego rolnictwa. 

Jedynie w zakresie poziomu rozwoju rolnictwa większość wskaźników osiąga niekorzystne wartości, co 

wynika ze specyfiki funkcji obszarów wiejskich województwa. Rolnictwo pozostaje działalnością 

dodatkową, a zajmuje się nią niewielki odsetek mieszkańców obszarów wiejskich, więc zarówno nakłady, 

jak i efekty produkcyjne nie są duże. 

Mapa 58. A - wskaźnik potencjału społeczno-demograficznego, B – wskaźnik czynników 

infrastrukturalno-środowiskowych, C - wskaźnik uwarunkowań gospodarczych (2010) 

 

  A    B    C 
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Mapa 59. A - Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) oraz B - udział użytków 

rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) 

 A    B 

 
Źródło: Opracowanie własne  

Struktura przestrzenna wskaźników syntetycznych potwierdza silną zależność osiąganych wartości od 

siły powiązań z rdzeniem miejskim, gdyż obszary wiejskie pełnią rolę zaplecza, więc pozytywną rolę 

odgrywa dostępność funkcji miejskich oraz korzyści aglomeracji. W przypadku potencjału społeczno-

demograficznego zauważalny jest przede wszystkim wyższy poziom w pobliżu konurbacji górnośląskiej, a 

zwłaszcza w jej południowym i zachodnim sąsiedztwie. Zauważalne są także mniejsze strefy pozytywnego 

oddziaływania Bielska-Białej i Częstochowy. Są to strefy wieloletniej suburbanizacji związanej z 

dekoncentracją ludności poszukującej lepszych warunków życia poza centrami miast. Najniższy potencjał 

społeczno-demograficzny występuje natomiast na większym obszarze na północnych i mniejszym na 

południowych peryferiach województwa. Należy to wiązać przede wszystkim z mniejszą dostępnością do 

regionalnych rdzeni rozwoju, co wiąże się z selektywną emigracją młodszej części mieszkańców i 

starzeniem się społeczeństwa. 

Ogólna struktura przestrzenna czynników infrastrukturalno-środowiskowych jest zbliżona do struktury 

potencjału społeczno-demograficznego, gdyż o poziomie w obydwu przypadkach decyduje przede 

wszystkim czynnik dostępnościowy. W przypadku czynników infrastrukturalno-środowiskowych nieco 

mniejsze jest pozytywne oddziaływanie sąsiedztwa dużych ośrodków miejskich. Natomiast w związku z 

uwarunkowaniami przyrodniczymi, które wpływają zarówno na możliwości rozwoju infrastruktury 

technicznej, jak i na dostępność mieszkańców do infrastruktury społecznej, wyraźnie większa niż w 

przypadku potencjału społeczno-demograficznego jest południowa strefa peryferyjna. 

Nieco inna jest natomiast struktura przestrzenna uwarunkowań gospodarczych na obszarach wiejskich 

województwa. Zdecydowanie najkorzystniej prezentuje się pod tym względem cała południowa część 

województwa oraz obszar pomiędzy konurbacją górnośląską a Częstochową. W południowej części 

województwa istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich odgrywa aktywność ekonomiczna 

ludności bazująca na atrakcyjności turystycznej regionu Beskidów, co pozwala wykorzystać potencjał 

endogeniczny tego obszaru, w przeciwieństwie do pozostałej części województwa, gdzie pomimo 

stosunkowo wysokiego kapitału ludzkiego i relatywnie wysokiego poziomu życia, mieszkańcy swoją 

aktywność gospodarczą często realizują na obszarze miast. 

Rolnictwo województwa funkcjonuje w warunkach bardzo urozmaiconego krajobrazu, w znacznym 

stopniu przekształconego przez działalność przemysłową i proces urbanizacji, które spowodowały 

degradację środowiska przyrodniczego. Okres wegetacji w regionie jest długi, ale przeważają słabe gleby. 

Stosunkowo dobre warunki przyrodnicze dla rolnictwa występują jedynie w południowo-zachodniej 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 216 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

części województwa. W strukturze agrarnej wysoki jest odsetek małych gospodarstw indywidualnych, 

szczególnie w północnej części województwa. Niewiele jest natomiast średnich gospodarstw, które 

mogłyby zostać doinwestowane i stać się konkurencyjne w skali ogólnokrajowej. Pomimo rozdrobnienia 

agrarnego ogólne zatrudnienie w rolnictwie jest jednak niewielkie. Charakterystyczny jest wysoki odsetek 

kobiet wśród pracujących w rolnictwie, co potwierdza dwuzawodowy charakter ludności rolniczej 

województwa. Inną konsekwencją rozdrobnienia agrarnego jest przypadająca na jednostkę powierzchni 

użytków rolnych duża liczba jednostek pociągowych, najwyższa w kraju, wynosząca 71,2 tys. PLN na 100 

ha, wartość środków trwałych oraz także najwyższe w kraju, wynoszące 1433,3 kWh na 1 ha, zużycie 

energii elektrycznej. Potrzeba tak dużego stopnia zainwestowania i energochłonność także stanowią 

barierę konkurencyjności rolnictwa regionu. W strukturze własnościowej użytków rolnych zwraca uwagę 

stosunkowo duży udział spółdzielni rolniczych. Natomiast spółki prawa handlowego mają tutaj niewielki 

udział w strukturze własności. Wspólnoty gruntowe mają marginalne znaczenie. 

W strukturze zasiewów zboża stanowią niewielki udział. Zwraca uwagę jedynie wysoki udział zasiewów 

jęczmienia. Stosunkowo wysokie plony daje uprawa mniej wymagających zbóż, jak żyto czy owies. 

Rolnictwo województwa specjalizuje się w produkcji ziemniaków, które zajmują duży udział powierzchni 

zasiewów, a ich uprawa przynosi wysokie plony. Uprawa buraków cukrowych zajmuje natomiast 

niewielki udział w strukturze zasiewów. Także produkcja mleka jest niewielka. Efektem 

samozaopatrzeniowego charakteru rolnictwa jest niewielki skup produktów roślinnych w przeliczeniu na 

1 ha użytków rolnych. Nawet skup ziemniaków, które są przeznaczane na potrzeby własne lub 

sprzedawane detalicznie na rynku regionalnym, jest najniższy w kraju i wynosi zaledwie 2 kg na 1 ha 

użytków rolnych. Mały jest także skup buraków cukrowych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. 

Funkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa odgrywa niewielką rolę, a użytki rolne zajmują 

powyżej 70% ogólnej powierzchni jedynie na południowo-zachodnich obrzeżach województwa i na jego 

północnych krańcach. Pierwszy z tych obszarów zlokalizowany na Płaskowyżu Rybnickim i w Kotlinie 

Raciborskiej stanowi tradycyjne zaplecze żywnościowe dla sąsiedniej konurbacji górnośląskiej, będąc 

jednym z niewielu obszarów województwa o bardzo korzystnych warunkach dla rolnictwa. Znaczna rola 

funkcji rolniczej na północy województwa wynika natomiast raczej z jej peryferyjnego położenia niż z 

korzystnej lokalizacji. W środkowej części województwa, ze względu na wypieranie rolnictwa przez 

bardziej intensywne funkcje, oraz w Beskidach, ze względu na trudne warunki naturalne, użytki rolne 

zajmują najczęściej poniżej 50% ogólnej powierzchni. Jedynymi obszarami o strukturze agrarnej 

sprzyjającej prowadzeniu towarowego rolnictwa są zachodnie obrzeża województwa znajdujące się poza 

granicami II RP, gdzie ponad 70% gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha. Na większości obszaru 

rolnictwo traktowane jest jako działalność dodatkowa, przeważają małe gospodarstwa, a na obszarach o 

udziale użytków rolnych w ogólnej powierzchni poniżej 50%, mniej niż 15% gospodarstw ma 

powierzchnię ponad 10 ha. 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2011? 

Najważniejszym wnioskiem płynącym z analizy zmian wartości wskaźników dla obszarów wiejskich 

województwa jest niewystarczający postęp w zakresie rozwoju infrastruktury. Jest to podstawowe 

wyzwanie związane z postępującym procesem suburbanizacji dużego zespołu miejskiego. Stwierdzenie to 

dotyczy zarówno rozwoju infrastruktury technicznej, który powinien nadążać za tempem ruchu 

budowlanego, jak i infrastruktury społecznej, która powinna być adekwatna do wielofunkcyjnego 

charakteru obszarów wiejskich województwa. Najbardziej widocznym przykładem tego rodzaju przemian 

jest najbardziej negatywna w kraju zmiana w zakresie liczby komputerów przypadających na 100 

uczniów towarzysząca wzrostowi samej liczby uczniów. 

Udział powierzchni prawnie chronionej na obszarach wiejskich województwa śląskiego nie jest duży, gdyż 

wynosi 25,2%. Nie występują tutaj parki narodowe, natomiast udział powierzchni zajmowanej przez 8 

parków krajobrazowych wynosi 21,7% i jest najwyższy w kraju. 
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Wykres 41. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. lubelskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 
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Najważniejszymi czynnikami rozwojowymi obszarów wiejskich woj. śląskiego według ankietowanych 

przedstawicieli starostw powiatowych i LGD są: współpraca międzygminna i międzypowiatowa, jakość i 

dostępność edukacji, dostępność infrastruktury teleinformatycznej, atrakcyjność inwestycyjna, 

dziedzictwo kulturowe obszaru, aktywność społeczna mieszkańców, jakość i dostępność służby zdrowia 
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oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Natomiast jako barierę dla rozwoju regionu najczęściej 

wskazywano niski poziom infrastruktury turystycznej. Struktura odpowiedzi potwierdza specyfikę 

obszarów wiejskich województwa, gdyż takie czynniki rozwoju jak infrastruktura teleinformatyczna, czy 

atrakcyjność inwestycyjna są kojarzone najczęściej z obszarami zurbanizowanymi. Zwraca także uwagę 

niewielkie znaczenie uwarunkowań naturalnych, co można wiązać z niewielkim znaczeniem rolnictwa. 

W przypadku sektora rolniczego jako czynniki rozwojowe stanowiące największy potencjał regionu 

wskazywano dostęp do rynków zbytu produktów rolnych. Jako największy problem wskazywano 

natomiast brak organizacji producentów. Wyniki badań społecznych potwierdzają więc stwierdzoną w 

diagnozie specyfikę obszarów wiejskich województwa śląskiego. Rolnictwo w regionie nie posiada 

dogodnych uwarunkowań naturalnych. Także nowoczesne gospodarstwa należą do rzadkości, gdyż 

struktura agrarna jest rozdrobniona, a rolnicy nie mają odpowiedniego wykształcenia, co wyklucza duże 

inwestycje i specjalizację gospodarstw. Dominują natomiast prowadzone przez ludność dwuzawodową 

gospodarstwa samozaopatrzeniowe oraz zaopatrujące duże rynki zbytu w regionie. Brak organizacji 

producentów należy natomiast postrzegać jako bardziej ogólny problem polskiego rolnictwa, gdyż tylko w 

jednym z 16 województw nie była to bariera wskazywana najczęściej. 

Podstawowym zagrożeniem dla obszarów wiejskich województwa śląskiego jest ich specyfika. W związku 

z nią są one w dużej części traktowane jako obszary miejskie lub podmiejskie, co wyklucza je z 

uczestniczeniu w programach wsparcia dedykowanych obszarom wiejskim. Z drugiej strony stanowią one 

obszary peryferyjne w strukturze przestrzennej województwa i nie są w stanie skutecznie konkurować o 

środki przeznaczone na wzmocnienie roli miast. Sytuacja taka, jeśli będzie miała miejsce w kolejnych 

latach, może spowodować w praktyce wykluczenie tych obszarów i ich dalszą marginalizację. 

Ze względu na trudne warunki naturalne, brak tradycji gospodarki rolnej, rozdrobnienie agrarne i 

dwuzawodowość mieszkańców obszarów wiejskich, na obszarach tych działalność rolnicza może zostać 

stopniowo wygaszana. Nie będzie to jednak typowe dla obszarów podmiejskich wypieranie rolnictwa na 

rzecz bardziej intensywnych form działalności, ale sprowadzenie roli obszarów wiejskich do roli funkcji 

mieszkaniowej dla mieszkańców o niższym statusie społecznym i materialnym, którzy nie mogą sobie 

pozwolić na przeprowadzkę w miejsce o lepszej dostępności do miejsca pracy w mieście. Taka sytuacja 

spowoduje wykluczenie dużej części obszarów wiejskich z uczestnictwa w procesach rozwojowych, a z 

drugiej strony doprowadzi do pozbawienia obszarów miast ich naturalnego zaplecza żywnościowego. 

Kolejną negatywną konsekwencją sprowadzenia roli obszarów wiejskich do funkcji mieszkaniowej dla 

ludności pracującej w miastach jest uzależnienie od codziennych migracji wahadłowych pomiędzy 

obszarami wiejskimi a największymi miastami, na co regionalny system transportowy nie jest 

przygotowany. Już w chwili obecnej problemy regionalnych sieci transportowych są poważną barierą dla 

mieszkańców obszarów wiejskich w dostępności do oferty największych miast regionu, w tym do ich 

rynku pracy. 

Szansą dla rozwoju wielofunkcyjnego jest specjalizacja obszarów wiejskich w produkcji żywności, a w 

szczególności warzyw, przeznaczonych bezpośrednio na rynek konurbacji górnośląskiej. Niezbędne jest 

jednak tworzenie sprawnych systemów spajania w rękach mieszkańców obszarów wiejskich procesów 

produkcji żywności, jej transportu i handlu detalicznego w obrębie regionu. Pozwoli to zaktywizować 

gospodarczo obszary wiejskie województwa poprzez wykorzystanie ich potencjału endogenicznego, który 

wynika w dużej mierze z ich położenia względem dużego rynku zbytu. Jeśli proces taki zaistniałby, w 

oparciu o silne tradycje i poczucie tożsamości regionalnej, możliwe byłoby tworzenie licznych małych 

przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, zwłaszcza w sektorze usług, co pozwoliłoby wykorzystać duży 

potencjał ludnościowy na miejscu i odciążyłoby system transportowy regionu. 

Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich województwa 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 

 Niewydolność systemu transportowego  

 Kryteria dostępu do programów UE 

wykluczające obszary wiejskie 

województwa 

 Możliwość specjalizacji w produkcji 

warzyw na rynek regionalny 

 Tożsamość regionalna stymulująca 

rozwój lokalny oparty na potencjale 

endogenicznym 

 Szanse wielofunkcyjnego rozwoju 
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 Duży rynek zbytu dla produktów i usług 

 

Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020” ujmuje obszary wiejskie jako silną stronę 

regionu pod względem występowania na obszarze województwa dużych, zwartych ekosystemów leśnych 

oraz obszarów o bardzo korzystnych warunkach do rozwoju produkcji rolniczej i dla rozwoju rolnictwa 

ekologicznego. Obszary wiejskie postrzegane są także jako szansa rozwojowa województwa poprzez 

rozwój sektora agroturystycznego. Rozwój obszarów wiejskich w województwie śląskim jest postrzegany 

jako jeden z celów zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki śląskiej poprzez 

modernizację sektora rolno-spożywczego, przyczyniającą się do podniesienia jego konkurencyjności w 

kraju i za granicą, przeobrażenia  obejmujące zarówno poprawę struktury obszarowej gospodarstw, 

organizację, profil i  jakość produkcji pozwalające na stworzenie nowych możliwości rozwojowych 

gospodarstw rolnych. Jako wyzwanie potraktowano niekorzystny wizerunek ekologiczny województwa 

służący poprawie postrzegania produktów żywnościowych wytwarzanych w regionie.  

W strategii regionalnej jednak dominujące znaczenie z punktu widzenia rozwoju całego województwa 

śląskiego mają aglomeracje miejskie (w tym górnośląsko-zagłębiowski obszar metropolitalny) i inne 

większe miasta regionu. To one są bowiem głównymi centrami rozwoju, w których akumuluje się wiedza, 

potencjał technologiczny i szereg usług wysokiej jakości, niezbędnych z punktu widzenia budowy 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy jako aktywnych czynników endogennych 

regionu. Region śląski charakteryzuje się najniższym w kraju odsetkiem osób pracujących w rolnictwie i 

leśnictwie - 4,8% zatrudnionych (kraj 17,4%).Można odnotować także bardzo wysoki (35 %) udział 

powierzchni odłogów i ugorów w powierzchni gruntów ornych tj. powierzchni, która może i powinna być 

obsiewana. Najgorzej pod tym względem jest w podregionie częstochowskim, gdzie udział ten wynosi 

prawie 42 %. Na ten stan silnie rzutuje niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, duże 

rozdrobnienie gospodarstw i mała opłacalność produkcji. 

Niski priorytet rozwoju obszarów wiejskich w Strategii przejawia się także w relatywnie niskim udziale 

inwestycji RPO WSL, zrealizowanych na obszarach wiejskich. W obecnym okresie programowania głównie 

lokowano tam interwencje z zakresu ochrony środowiska, w znacznie mniejszym stopniu kultury i 

turystyki. 

Tabela Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa śląskiego w latach 2007-

2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%)  

 

1 515 181 

032 580 14 17 

1. Badania i rozwój technologiczny 

(B+R), innowacje i przedsiębiorczość 268 976 983 181 16 9 

2. Społeczeństwo Informacyjne 45 104 573 44 7 31 

3. Turystyka 180 523 227 102 24 27 

4. Kultura 61 255 332 42 21 31 

5. Środowisko 490 474 027 74 48 39 

6. Zrównoważony rozwój miast 67 558 751 13 3 15 

7. Transport 245 286 046 70 7 42 

8. Infrastruktura edukacyjna 47 600 988 12 11 14 

9. Zdrowie i rekreacja 108 401 105 42 24 25 

Źródło: statystyki MRR 
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Zdaniem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w planach rozwoju obszarów wiejskich w przyszłej 

perspektywie finansowej należy uwzględnić przede wszystkim kwestie środowiskowe oraz powiązanie 

małej przedsiębiorczości wiejskiej z sieciami kooperacji produkcyjnych i handlowych na terenie całego 

regionu. Plany te odpowiadaja na zdiagnozowane szanse i zagrożenia rozwojowe. 

Tereny wiejskie województwa śląskiego to przede wszystkim słabo zaludnione obszary krajobrazowe 

(Jura Krakowsko-Częstochowska oraz Beskidy), należące do obszarów chronionych, przez co stwarzające 

warunki do rozwoju gospodarstw ekologicznych. Obszary wiejskie pełnią w województwie śląskim jednak 

rolę rezydencjalną, jako tzw. Drugie miejsce zamieszkania. Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich w 

województwie śląskim będzie więc koncentrował się na wzmacnianiu wielofunkcyjności tych obszarów 

niż na wsparciu rolnictwa w ramach narzędzi WPR I i WPR II. Szczególnego znaczenia nabierze Odnowa 

Wsi i Dziedzictwa Kulturowego dla zachowania terenów wiejskich.  

Mimo jednego z najwyższych w kraju poziomu urbanizacji regionalnej na obszarach wiejskich żyje blisko 

21% mieszkańców województwa śląskiego. Powierzchnia użytków rolnych w województwie śląskim 

wynosi  486 tys. ha stanowi 39,4% powierzchni województwa - w kraju 51,7%. Stosunkowo mały obszar 

użytków rolnych przy wysokim zaludnieniu powoduje, że na statystycznego mieszkańca województwa 

śląskiego przypada jedynie 0,11 ha, podczas gdy w kraju wskaźnik ten wynosi 0,42 ha. Średnia wielkość 

gospodarstw wynosi 4,5 ha, w tym użytków rolnych 4 ha, co w konsekwencji sprawia, że rolnictwo 

województwa śląskiego należy do najbardziej rozdrobnionych w kraju (14 miejsce). Największy obszar 

użytków rolnych posiada subregion północny - 54% powierzchni, drugi pod względem wielkości jest 

subregion zachodni - 49% powierzchni. W pozostałych dwóch subregionach - centralnym i południowym 

- udział powierzchni użytków rolnych do ogólnej powierzchni jest podobny i wynosi nieco ponad 36%. 

Przeważają gospodarstwa produkujące głownie na własne potrzeby. Według danych Powszechnego Spisu 

Rolnego w 2010 roku w województwie występują korzystne tendencje przekształceniowe struktury 

agrarnej, wynika to jednak z odralniania ziemi na cele budowlane i gospodarcze niż z popytu na uzytki 

rolne. Nadal jednak dominującą rolę w rolnictwie mają małe gospodarstwa rolne, funkcjonujące dzięki 

dwuzawodowości rolników na silnie zurbanizowanym Śląsku.  

Województwo posiada bardzo duży potencjał do rozwoju OZE – zarówno w zakresie biomasy wynikającej 

ze struktury upraw (zboża, rośliny paszowe, rośliny pastewne) jak i możliwości produkcji etanolu z drzew 

oraz z zasobów wód geotermalnych. Koperta regionalna na województwo śląskie powinna wzmacniać 

rozwój OZE jako odpowiedź na szczególne zanieczyszczenie środowiska w województwie i duży popyt na 

energię.  Należy też uwzględnić duży popyt na dopłaty rolno-środowiskowe związane z zalesianiem 

gruntów ornych (tendencja rosnąca w województwie śląskim).  

Brak preferencji dla polityki wspierającej rolnictwo i obszary wiejskie widać również w planach 

inwestycyjnych gmin województwa śląskiego. Najwyższy priorytet nadają oni kwestiom środowiskowym 

związanym z gospodarką odpadami i kwestii infrastruktury drogowej. Na ostatnim miejscu w priorytetach 

inwestycyjnych plasuje się budowa lub przebudowa targowisk stanowiących punkt zbytu 

niskotowarowych, produkujących głównie na własny użytek małych gospodarstw rolnych oraz 

dofinansowanie gospodarstw rolnych w celu podniesienia ich konkurencyjności.  
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Rysunek. Plany inwestycyjne gmin województwa śląskiego w latach 2014-2020 
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3,37

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. instalacja kolektorów 
słonecznych.

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich konkurencyjności

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD sieci 
gospodarczych, np. klastrów, sieci/grup producenckich, innych instytucji otoczenia 

biznesu

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla zwiększenia ich 
konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. domy kultury, 
świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej itp. boiska, baseny, 
korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, świetlic szkolnych lub 
pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu ochrony zdrowia, 
ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. przystanie, tarasy 
widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 

Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli gmina województwa śląskiego 

Z kolei plany inwestycyjne na poziomie powiatów wyraźnie faworyzują obszary wiejskie jako miejsce 

realizacji planowanych inwestycji.  
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Rysunek Udział obszarów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa śląskiego 
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instalacja kolektorów słonecznych. 

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza 

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich 
konkurencyjności 

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD 
sieci gospodarczych, np. klastrów, sieci/grup producenckich, …

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, 
parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla 
zwiększenia ich konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. 
domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej 
itp. boiska, baseny, korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, 
świetlic szkolnych lub pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu 
ochrony zdrowia, ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej 
np. przystanie, tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków 
sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 

Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli gmina województwa śląskiego 

 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa śląskiego zakłada wzmacnianie mocnych stron 

województwa związanych ze wzmacnianiem funkcji rezydentalnej obszarów wiejskich w regionie śląskim 

i związanej z nią wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Wydaje się, że kategorie interwencji kolejnej 

perspektywy finansowej nie zniwelują takich słabych stron obszarów wiejskich województwa śląskiego 

jak: zanieczyszczenie środowiska, niekorzystna struktura agrarna i dwuzawodowość właścicieli małych 

gospodarstw. Obszary wiejskie województwa śląskiego charakteryzują się przy tym niskim potencjałem 

endogennym, wynikającym z korzystnej renty położenia z wyjątkiem funkcji w południowej części 

województwa.  Rekomenduje się więc przyjęcie strategii WT (defensywna mini - mini) - która jest 

zorientowana na redukcję wewnętrznych słabości oraz unikanie zagrożeń ze strony otoczenia. - 

polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół walorów krajobrazowych i 

turystycznych obszaru przy zachowaniu bezpieczeństwa żywieniowego poprzez dalsze wspieranie 

koncentracji gruntów rolnych na północy województwa i wzmacniania produkcji warzy na rynek lokalny. 
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Kluczowego znaczenia nabiorą interwencje realizowany w ramach Odnowy wsi. Działania 

infrastrukturalne, realizowane w ramach Polityki Spójności powinny koncentrować się na zwiększeniu 

potencjału usług społecznych i usług dobra ogólnego miast znajdujących się na terenach zdominowanych 

przez obszary wiejskie.  Dużego znaczenia nabiorą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowane na 

poziomie obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych, obejmujących również miasta powiatowe.. 

Najeży podkreślić, że analizując transfery pieniężne WPR i PWRyb w latach 2002-2012 woj. śląskie jest 

jednym z regionów (oprócz woj. podkarpackiego i małopolskiego), które najmniej statystycznie 

skorzystały ze środków pomocowych. Lesistość regionu wynosi 21% i odbiega od średniej krajowej. 

Bieżącym zatem wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 

2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek 

pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów. 

 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 5. Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne i leśnictwa, Priorytet 6.Włączenie społeczne, walka z 

ubóstwem rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. 

2.3.13 Województwo świętokrzyskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Pod względem analizowanych wskaźników społeczno-ekonomicznych województwo świętokrzyskie 

charakteryzuje się ogólnie niekorzystną sytuacją na tle kraju. Niemal wszystkie z nich uznane za 

stymulanty rozwoju znajdują się poniżej przeciętnej wartości dla Polski. Jedynie wskaźniki 

komputeryzacji szkół, odsetek dzieci (3-5 lat) objętych wychowaniem przedszkolnym i odsetek ludności z 

wyższym wykształceniem przewyższają średnią krajową.  

Wykres 42. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

świętokrzyskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Niepokojącym zjawiskiem jest również fakt, że wszystkie wskaźniki społeczno-ekonomiczne uznane za 

destymulanty rozwoju wyraźnie przewyższają średnie wartości dla Polski, tzn. województwo 

świętokrzyskie posiada znaczny odsetek ludności pracującej w rolnictwie, wysokie bezrobocie oraz 

starzejące się społeczeństwo. Pod tym względem, jedynie województwo lubelskie wykazuje podobne 

cechy, choć o niższym nasileniu.  

Województwo świętokrzyskie cechuje się generalnie niekorzystną strukturą agrarną. Widoczne jest 

znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz duży udział gospodarstw o powierzchni nie 

przekraczającej 1 ha. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi jedynie 3,92 ha. Rolnictwo 

świętokrzyskie cechuje się też stosunkowo niską towarowością i niższą produktywnością ziemi niż 

przeciętna krajowa.  

Użytki rolne stanowią 49,4% powierzchni województwa, z czego aż 30,4% zajmują obszary rolnicze o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) o dużym udziale ugorów i odłogów, znacznym 

rozdrobnieniu gospodarstw i przeważającym udziale ludności zajmującej się rolnictwem. Ze względu na 

stosunkowo dużą powierzchnię terenów górskich i podgórskich, powszechne jest występowanie erozji 

gleb w stopniu intensywnym. Dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe o niskiej i średniej żyzności, a 

w mniejszym stopniu gleby brunatne. W województwie świętokrzyskim występują również najżyźniejsze 

czarnoziemy (I klasa bonitacyjna) na południu (okolice Skalbmierza i Kazimierzy Wielkiej) i wschodzie 

(okolice Opatowa, Sandomierza i Waśniowa). Gleby najlepsze (klasy bonitacyjne od I do IIIa) stanowią 

25,8% gruntów ornych. Z drugiej jednak strony, gleby najsłabsze (klasy bonitacyjne V i VI) zajmują aż 

32,9% obszaru województwa i znajdują się w centralnej i północnej części województwa, zwłaszcza w 

powiatach koneckim, skarżyskim i włoszczowskim. 

W uprawach dominują zboża (odpowiednio pszenica, jęczmień i żyto), które zajmują ponad 70% 

zasiewów. Poza tym, powszechna jest uprawa ziemniaków, a w mniejszym stopniu roślin pastewnych i 

przemysłowych.  

Mapa 60. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

 

A B 
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Hodowla bydła i trzody chlewnej w województwie świętokrzyskim generalnie oscyluje wokół średniej 

krajowej. W przypadku hodowli bydła in plus  wyróżnia się powiat włoszczowski, najmniej produktywny 

jest zaś powiat skarżyski. W produkcji trzody chlewnej przoduje powiat kazimierski, z kolei powiat 

skarżyski i w tym przypadku wypada najmniej korzystnie. 
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Stosunkowo najkorzystniejszą strukturą agrarną w skali województwa charakteryzują się gminy położone 

w jego wschodniej części pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Sandomierzem – tutaj też znajduje się 

najwyższy udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej. Największą średnią wielkość użytków rolnych 

odnotowuje się w powiatach opatowskim i jędrzejowskim (blisko 6 ha). Najgorszą strukturą agrarną oraz 

najniższym udziałem użytków rolnych cechują się gminy w okolicach Kielc, oraz w północnej, tradycyjnie 

bardziej uprzemysłowionej części województwa, w rejonie Skarżyska-Kamiennej i Starachowic. Średnia 

wielkość gospodarstwa w powiecie skarżyskim wynosi jedynie 1,2 ha.  

Analizując zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-demograficznej i gospodarczej, w obu 

przypadkach najkorzystniej wypadają gminy położne w sąsiedztwie stolicy województwa – Kielc. Wynika 

to przede wszystkim z istnienia dużej liczby podmiotów gospodarczych, znaczenia Kielc jako rynku pracy 

oraz dynamicznego rozwoju stref podmiejskich, które odnotowują najwyższe saldo migracji. Gminy 

podmiejskie sąsiadujące z Kielcami cechuje również wysoki udział ludności w wyższym wykształceniem 

oraz relatywnie wysoka aktywność społeczna.  

Północna część województwa świętokrzyskiego charakteryzuje się wyraźnie niższą wartością wskaźnika 

potencjału społeczno-gospodarczego. Są to w dużej mierze tereny poprzemysłowe o wysokim 

współczynniku bezrobocia i na ogół niekorzystnym bilansie migracyjnym, zamieszkałe przez ludność o 

dość niskim udziale mieszkańców z wyższym wykształceniem. Najniższą wartością potencjału społeczno-

gospodarczego cechują się położone na północy gminy Bliżyn oraz Fałków, gdzie stopa bezrobocia 

przekracza 20%. 

Mapa 61. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego, 2010 
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Ryc. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych, odchylenie od średnich wartości dla Polski 

(odchylenie standardowe) w 2010 r. 

Wśród badanych czynników infrastrukturalno-środowiskowych, jedynie poziom wyposażenia szkół 

podstawowych w komputery odbiega in plus od średniej krajowej. Pozostałe wartości wskaźników są 

niskie lub bardzo niskie. W tym przypadku dominacja aglomeracji kieleckiej nie jest już tak wyraźna jak 

we wcześniej analizowanych zagadnieniach. Na uwagę zasługuje gmina Fałków, którą cechuje najniższa 

wartość wskaźnika czynników infrastrukturalno-środowiskowych oraz wskaźnika potencjału 

demograficznego. Gmina ta należy zatem do najbardziej potrzebujących wsparcia obszarów 

problemowych.  

 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2010 

 

Zmiany wartości wskaźników diagnozujących sytuację w regionie w okresie 2007-2010 miały dość 

zróżnicowany charakter, co może jednak wskazywać na rozwój w pewnych aspektach. Należy uwzględnić 

fakt, że województwo świętokrzyskie nadal pozostaje w grupie najsłabiej rozwiniętych regionów, o czym 

pisano powyżej. Zmianą in plus jest z pewnością wyraźny spadek poziomu bezrobocia, przy jednoczesnym 

spadku odsetka ludności pracującej w rolnictwie, co może świadczyć o stopniowym rozwoju 

pozarolniczego rynku pracy na obszarach wiejskich. Wzrost towarowości rolnictwa przy niższym odsetku 

zatrudnionych w tym sektorze dowodzi wyższej wydajności. W okresie 2007-2010 bardzo wyraźnie 

wzrósł też odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, podobnie jak odsetek korzystających z 

wodociągów czy wskaźnik komputeryzacji. W tym aspekcie jakość życia mieszkańców województwa 

uległa poprawie. Znacząco wzrosły też dochody gmin. Wzrost wartości powyższych wskaźników może 

świadczyć o efektywnym zarządzaniu środkami pochodzącymi z programów pomocowych.  

Niepokojącym zjawiskiem jest jednak spadek produktywności ziemi i pracy w badanym okresie.  Spadła 

też liczba podmiotów gospodarczych oraz aktywność społeczna mieszkańców wsi. Wyraźny wzrost 

wskaźnika starości oznacza, że ludność województwa świętokrzyskiego starzeje się szybciej niż w 

pozostałych regionach. Województwo znajduje się też poniżej średniej krajowej w zakresie rozwoju 

infrastrukturalno-środowiskowego. Znacznie wolniej niż w pozostałych częściach kraju rozbudowywano 

oczyszczalnie ścieków. Narastają też problemy związane z brakiem uczniów w szkołach, co może 

skutkować redukcją liczby szkół podstawowych na obszarach wiejskich. 
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Województwo świętokrzyskie, pomimo zauważalnej poprawy niektórych czynników, nadal cechuje się 

poziomem życia poniżej średniej krajowej. Zagrożenie marginalizacją w zakresie rozwoju społeczno-

gospodarczego wciąż jest realne.  

Wykres 43. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. świętokrzyskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Wysoka atrakcyjność turystyczna 

 Wysoki poziom komputeryzacji szkół 

 Korzystny układ sieci osadniczej 

 Dobre warunki agroekologiczne w 

południowej części regionu 

 

 Niekorzystna struktura agrarna 

 Niekorzystne warunki agroekologiczne na 

północy regionu 

 Niskie wskaźniki produktywności ziemi i 

towarowości rolnictwa 

 Słabe wyposażenie infrastrukturalne – 

techniczne i drogowe 

 

Największym potencjałem obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego według ankietowanych 

przedstawicieli starostw powiatowych są: jakość i dostępność edukacji. Na drugim miejscu na równi 

wymieniane są walory turystyczne obszaru, dziedzictwo kulturowe oraz współpraca z innymi gminami. 

Wśród ankietowanych przedstawicieli Lokalnych Grup Działania natomiast najczęściej udzielanymi 

odpowiedziami były: łatwy dostęp komunikacyjny do miasta powiatowego, w następnej kolejności jakość 

i dostępność edukacji oraz współpraca z innymi gminami. Jako bariery rozwojowe przedstawiciele 

powiatów wskazują wysokie bezrobocie mieszkańców oraz nierentowność rolnictwa. Według 

przedstawicieli LGD natomiast główną barierą rozwojową jest niekorzystna struktura demograficzna.   
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Jako czynniki rozwojowe rolnictwa, najczęściej udzielanymi odpowiedziami zarówno wśród 

przedstawicieli starostw powiatowych jak i LGD znalazły się: korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju 

rolnictwa, a na drugim miejscu młodzi właściciele gospodarstw rolnych.  

Główną barierą dla rozwoju sektora rolniczego według przedstawicieli starostw powiatowych jest 

niekorzystna struktura obszarowa rolnictwa. Przedstawiciele LGD natomiast, wskazują na porównywalne 

znaczenie braku dostępu do rynków zbytu produktów rolnych oraz braku organizacji producentów.  

Niewątpliwą szansą dla rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego jest jego wysoka 

atrakcyjność turystyczna. Poziom infrastruktury jest jednak niewspółmierny do potencjału regionu. Na 

obszarach o bardzo dobrych warunkach agroekologicznych (np. w okolicach Sandomierza) w  dalszym 

ciągu powinna intensywnie rozwijać się produkcja rolnicza. Należy dążyć do wzrostu poziomu 

towarowości i produktywności działalności rolniczej, ale z drugiej strony na najcenniejszych ekologicznie 

i krajobrazowo terenach promowane powinny być również wartości pozaekonomiczne, dążąc do 

zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.  

Zagrożeniem dla efektywnego rozwoju sektora rolnego jest niekorzystna struktura agrarna, w tym 

znaczne rozdrobnienie gospodarstw. Istnieje wyraźna dysproporcja w poziomie wykształcenia ludności 

obszarów wiejskich i miast. Stąd dużo wyższy poziom bezrobocia na wsi, zaznaczające się bezrobocie 

trwałe i tak zwane bezrobocie dziedziczne. Należy też dodać, iż większość (55%) ludności województwa 

zamieszkuje obszary wiejskie, cechujące się niekorzystnymi procesami demograficznymi, w tym szybkim 

starzeniem się społeczeństwa.  

Szansą dla rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego są środki  z różnorodnych 

programów przyczyniają się do wzmocnienia potencjału wewnętrznego regionu, m.in. poprzez poprawę 

standardu nauczania, programy stypendialne, dotacje dla rolników i osób prowadzących lokalną 

działalność gospodarczą. Dowodem na zasadność takich działań jest zauważalny spadek poziomu 

bezrobocia w latach 2007-2010.  

Należy także dążyć do wzmacniania inicjatywy oddolnej na obszarach wiejskich, ponieważ poziom 

aktywności społecznej w województwie świętokrzyskim jest niższy od przeciętnej krajowej.  

Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich województwa 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Brak konsekwentnej i spójnej polityki 

inwestowania w kapitał ludzki 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Odpływ młodzieży do miast, w tym poza 

województwo 

 Peryferyjne położenie regionu względów 

głównych centrów rozwojowych kraju 

 Wsparcie ze środków UE w ramach Programu 

Operacyjnego  „Rozwój Polski Wschodniej” 

 Promocja i ochrona obszarów o wysokich 

walorach przyrodniczych i kulturowych 

 Możliwości wykorzystania potencjału 

turystycznego 

 Ścisła współpraca samorządów ze strefą 

badawczo-rozwojową 

 Spadek liczby zatrudnionych w 

rolnictwie 

 Modernizacja sektora owocowo-

warzywnego 

 

Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego na lata 2007–2020 podkreśla, że województwo jest 

jednym z najmniejszych i najmniej zurbanizowanych regionów  w kraju. O charakterze przemysłowo-

rolniczym,  wysokim stopniu koncentracji tradycyjnych działów przemysłu związanych z produkcją i 

obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz produkcją artykułów 

spożywczych. Towarzyszy temu niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną. 

Gospodarstwa rolne są rozdrobnione i bardzo słaba jest ich kondycja ekonomiczna. Niski standard życia 

mieszkańców jest niewątpliwie jedną z głównych przyczyn ograniczeń w rozwoju zasobów ludzkich. Z 

punktu widzenia walorów środowiska przyrodniczego województwo świętokrzyskie należy natomiast do 

najbardziej atrakcyjnych w kraju. Dysponuje również bogatymi zasobami surowców mineralnych, 

wykorzystywanych w produkcji materiałów budowlanych. Obszary wiejskie zajmują znaczące miejsce w 
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strategii regionalnej. Cele szczegółowe strategii aż w dwóch przypadkach koncentrują się na wzmocnieniu 

konkurencyjności i znaczenia obszarów wiejskich w województwie.  

W celu nr 3 Strategii podkreśla się konieczność prowadzenia działań ukierunkowanych na 

pozaekonomiczne walory obszarów wiejskich:  

• Rozwój infrastruktury turystycznej, szczególnie infrastruktury noclegowej,  gastronomicznej, małej 

infrastruktury na pieszych, rowerowych i wodnych szlakach oraz turystyczne zagospodarowanie 

zbiorników wodnych 

• Wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów turystycznych 

• Wykorzystanie unikalnych walorów Ponidzia dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej 

• Podnoszenie jakości usług turystycznych 

• Rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej województwa 

• Oznakowanie i udostępnienie atrakcji turystycznych 

• Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie 

Cechą charakterystyczną regionu świętokrzyskiego jest fakt, iż 66% powierzchni województwa stanowią 

obszary chronione. Procentowy udział obszarów chronionych stawia województwo na pierwszym miejscu 

w kraju (średni procentowy udział obszarów chronionych w kraju to 33,1%). Wśród świętokrzyskich 

obszarów prawnie chronionych parki narodowe stanowią 0,65% powierzchni województwa, rezerwaty 

przyrody – 0,21%, parki krajobrazowe – 11,02%; reszta to obszary chronionego krajobrazu. Obszar 

dziesięciu gmin w 100% zaliczony jest do obszarów prawnie chronionych; obszar dalszych 11 gmin to w 

ponad 99% obszar prawnie chroniony. 17 gmin nie zawiera żadnych obszarów prawnie chronionych.  

 

Z kolei cel nr 6 „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich” poświęcony jest 

całkowicie tym obszarom. Obejmuje on następujące priorytety: 

 

1. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie ludności 

wiejskiej do zawodów pozarolniczych. 

Kierunki działań: 

 Różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu zapewnienia alternatywnych w 

stosunku do rolnictwa źródeł dochodów 

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

2. Wspieranie rozwoju gospodarki komunalnej na obszarach wiejskich – tworzenie nowych 

miejsc pracy w podmiotach gospodarczych świadczących usługi komunalne 

• Poprawa dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich do różnych form 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania do zawodów 

pozarolniczych 

3. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej poprawę jakości życia na 

obszarach wiejskich 

4. Aktywizacja społeczności wiejskich – zachowanie tożsamości, dziedzictwa kulturowego i 

specyfiki obszarów wiejskich 

• Wykorzystanie warunków przyrodniczo-krajobrazowych regionu i wspieranie 

zrównoważonej gospodarki obszarami leśnymi 

5. Wspieranie wyrobu produktów tradycyjnych i regionalnych – tworzenie marek 

regionalnych i ich promocja 

2. Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

3. Rozbudowa otoczenia instytucjonalnego rynku rolnego. 

 

Atutem gospodarki regionalnej jest przemysł materiałów budowlanych bazujący na własnych surowcach, 

unikalnych w skali kraju. Podstawowym bogactwem mineralnym są kopaliny mineralne, zwłaszcza 

pokłady kamienia gipsowego, należące do najbogatszych w Europie. Świętokrzyskie należy do czołówki 

województw pod względem: wydobycia kamienia gipsowego (100% krajowego wydobycia), spoiwa 

gipsowego (88,4%), siarki rodzimej (71,7%), produkcji wapna (38,1%), cementu (32%) oraz kruszywa 

mineralnego łamanego zwykłego (24,8%). Przemysł ten zlokalizowany jest w północnych powiatach 

regionu.  
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W województwie świętokrzyskim udział inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich w ogólnej 

wartości RPO WŚ jest relatywnie wysoki – wyniósł 43%. Na obszary wiejskie kierowana była głównie 

inwestycje drogowe, środowiskowe oraz wzmacniające funkcje miast stanowiących centra gmin miejsko-

wiejskich. Kierunek tych inwestycji wskazuje na konsekwentne wzmacnianie funkcji turystyczno-

rekreacyjnej województwa. 

 

Tabela Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa świętokrzyskiego w latach 

2007-2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%)  

  

1 961 

958 160 

 355 43 34 

2. Wsparcie innowacyjności, 

budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost 

potencjału inwestycyjnego regionu 169 512 465 28 36 34 

3. Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu 776 561 760 105 68 80 

4. Rozwój infrastruktury ochrony 

środowiska i energetycznej 524 324 541 84 84 82 

5. Wzrost jakości infrastruktury 

społecznej oraz inwestycje w 

dziedzictwo kulturowe, turystykę i 

sport 335 699 778 93 41 61 

6. Wzmocnienie ośrodków miejskich 

i rewitalizacja małych miast 155 859 616 45 41 75 

Źródło: statystyki MRR 

 

Potencjał endogenny województwa świętokrzyskiego stanowią bez wątpienia działania wspierające 

ekologiczny charakter terenów wiejskich, takie jak: 

 

 wspólna np. z województwem podkarpackim polityka ekologiczna na transgranicznych 

obszarach prawnie chronionych (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 

2004 r.); 

 propozycja utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Środkowej Wisły (wspólnie z woj. 

Lubelskim i mazowieckim); 

 transgraniczne elementy systemu przyrodniczego (ECONET-PL); 

 

Województwo realizuje także wiele strategicznych przedsięwzięć wzmacniających potencjał turystyczny 

obszarów wiejskich takich jak: 

 wspólne działania woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego w celu ustanowienia projektowanego 

(transgranicznego) Parku Kulturowego Doliny Kamiennej; 

  wspólne działania z woj. małopolskim mające na celu rewaloryzację obszaru koncentracji 

najstarszego w Polsce osadnictwa (ciągłość osadnicza od neolitu po wczesne średniowiecze i 

później), obejmującego tzw. „Płytę Lessową”; 

 oznakowanie i udostępnienie turystyczne Monastycznego Szlaku Cysterskiego z XII w. na 

całymjego przebiegu — obejmującego klasztory Ziemi Świętokrzyskiej (Jędrzejów, Wąchock, 

Koprzywnica) oraz klasztory w Sulejowie (woj. łódzkie) oraz Mogiła i Szczyrzyc (w woj. 

małopolskim); 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 231 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

 współpraca wraz z woj. małopolskim, śląskim i mazowieckim, przy ustanowieniu i oznakowaniu  

historycznego szlaku bojowego powstańców kościuszkowskich wiodącego z Krakowa 

(małopolskie) przez świętokrzyskie i pogranicze śląskiego po mazowieckie i przebiegającego 

dalej przez tereny tradycji kościuszkowskich z 1794 r.; 

  współpraca wraz z woj. małopolskim i mazowieckim, przy oznakowaniu i dalszej aktywizacji 

historycznego szlaku bojowego legionów Piłsudskiego wiodącego z Krakowa (małopolskie) przez 

świętokrzyskie po mazowieckie i przebiegającego dalej przez tereny tradycji legionowych z lat 

1915–1918, współczesny „Szlak Kadrówki” z Krakowa do Kielc; 

  wykorzystanie dla rozwoju wspólnych tradycji przemysłowych na obszarze Staropolskiego 

Okręgu 

 

Przemysłowego z XVII–XIX w., obejmującym północną połowę świętokrzyskiego oraz sięgający od północy 

w rejon Iłży i Przysuchy w województwie mazowieckim, jak też Drzewicy i Opoczna w województwie 

łódzkim, a od zachodu po linię Pilicy w tymże województwie (analogiczne działania mogłyby dotyczyć 

wspólnych tradycji przemysłowych na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego ze schyłku lat 30-

tych XX w., obejmującego poza świętokrzyskim znaczne obszary podkarpackiego oraz południowej części 

mazowieckiego i zachodniej lubelskiego). 

Scenariusz rozwojowy województwa świętokrzyskiego uwzględniać więc powinien interwencje 

wzmacniające odnowę kulturalna wsi i zachowanie warunków krajobrazowych obszarów wiejskich 

wspierających potencjał endogenny w zakresie funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Należy tu wspomnieć, 

iż przyrost osób korzystających z noclegów w województwie świętokrzyskim był jednym z najwyższych w 

kraju po województwie mazowieckim, łódzkim i opolskim. Dla rozwoju tej formy zarobkowania niezwykle 

przydatna może być realizacja programów odnowy wsi. Program ten jest bowiem ukierunkowany na 

poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, w tym, zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

specyfiki obszarów wiejskich. Jego wdrażanie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i 

inwestycyjnej obszarów wiejskich. Niestety podstawową barierą rozwoju, tak sektora MŚP, jak i 

agroturystyki, jest niedorozwój infrastrukturalny, zwłaszcza techniczny i komunikacyjny. Inwestycje te 

powinny stanowić priorytet infrastrukturalny również w przyszłej perspektywie finansowej.  

 

Rozwój sektora turystyki i rekreacji może stanowić odpowiedź na jeden z najwyższych współczynników 

bezrobocia w kraju. Według danych BAEL za 2010 rok województwo świętokrzyskie zajmuje drugie 

miejsce w kraju pod względem liczby bezrobotnych. Wyprzedza je tylko województwo 

zachodniopomorskie. Podobnie jak w pozostałych województwach Polski Wschodniej rynek pracy w 

województwie świętokrzyskim wykazuje tendencje stagnacyjne z 32% udziałem osób długotrwale 

bezrobotnych wśród ogółu zarejestrowanych. Liczba zatrudnionych wzrasta jednak sukcesywnie wskutek 

konsekwentnej polityki regionalnej wzmacniającej przyrodnicze i kulturowe walory obszarów wiejskich 

w województwie świętokrzyskim oraz wskutek migracji do innych regionów kraju (w 2010 r. najgłębszy 

spadek przyrostu ludności w Polsce, -0,32%). Wzrost ten wyniósł 23% w okresie 2001-2010. W 

województwie świętokrzyskim przeciętnie 39% pracujących pracuje w sektorze rolniczym. W przekroju 

powiatów największy udział pracujących w sektorze rolniczym notowany był w 2009 r. w powiecie 

opatowskim (66%), najniższy w powiecie ostrowieckim (23%) i powiatach miejskich (0-5% pracujących 

ogółem w powiecie). Występuje jednak zjawisko nadzatrudnienia w rolnictwie. Według szacunków 

zawartych w Ekspertyzie „Rynek pracy w makroregionie wschodnim” ukryte bezrobocie należy szacować 

na 18 punktów procentowych wzrostu obecnej stopy bezrobocia. Stopa rejestrowanego bezrobocia na 

obszarach wiejskich jest również relatywnie wysoka – w 2010 roku wynosiła ona 10,3% w stosunku do 

8% w skali kraju. Pozostaje pytanie czy możliwe jest różnicowanie działalności gospodarstw rolnych 

wskutek możliwości chłonności rynku pozarolniczego. Niestety, podobnie jak w przypadku pozostałych 

województw Polski Wschodniej nie wydaje się możliwe zwiększenie sektora pozarolniczego na obszarach 

wiejskich województwa świętokrzyskiego poza wzrostem zatrudnienia w sektorze turystycznym. 

Przeszkodą może być niski poziom urbanizacji (zaledwie 6 miast powyżej 20 000 mieszkańców), 

koncentracja przemysłu w północnej części województwa. Strategicznym kierunkiem rozwoju staje się 

więc wsparcie rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz przedsiębiorstw energii odnawialnej w celu 

stymulowania zatrudnienia na obszarach wiejskich wokół czynnika endogenicznego jakim są dobre gleby. 
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Przyjęcie tego kierunku rozwojów wiejskich wymaga wsparcia przekształceń własnościowych w randze 

priorytetu ze względu na wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym (18.3%).  

 

 

W okresie 2002-2010 nastąpił spadek udziału gruntów ornych (o blisko 30%) i relatywny wzrost gruntów 

pod sadownictwo i warzywnictwo. Województwo świętokrzyskie cechuje relatywnie niekorzystna 

struktura agrarna. Odsetek gospodarstw nie przekraczających 5 ha stanowi 67%. Odsetek gospodarstw 

powyżej 30 ha jest najniższy w kraju (W 2010 roku wynosił on 9,9%). Występują zarówno korzystne jak i 

niekorzystne tendencje przekształceniowe. W regionie świętokrzyskim obszar ziemi w dyspozycji 

gospodarstw dużych, tj. o areale co najmniej 30 ha UR wzrósł w latach 2002-2010 o 52,9% (z 41,0 do 52,9 

tys. ha UR). Były one możliwe przede wszystkim w związku z zwiększeniem podaży gruntów 

wystawionych na sprzedaż przez rodziny utrzymujące się ze źródeł nierolniczych. Dotyczyło to zwłaszcza 

tej części z ich grupy, która prowadziła dobrze prosperujące „biznesy” rodzinne i potrzebowała środków 

na rozszerzenie działalności. Niemniej jednak niepokojącym zjawiskiem w tym województwie jest 

zmniejszająca się przeciętna powierzchnia gospodarstw towarowych oraz ich wielkość ekonomiczna, co 

może wskazywać na zjawisko dzielenia gospodarstw. 

W przyszłej perspektyw finansowej tendencje przekształceniowe powinny być wzmacniane poprzez 

system wsparcia obrotu ziemią (starzenie się wsi, brak dziedzictwa w województwie świętokrzyskim). 

Tendencja ta może zostać wzmocniona poprzez relatywnie niską cenę ziemi rolnej w województwie 

świętokrzyskim (blisko połowa średniej krajowej ceny 9 385 tys. PLN za hektar wobec 18037 PLN w skali 

kraju w roku 2010).  Wynika ona jednak ze słabego popytu na grunty rolne województwa 

świętokrzyskiego. Przyczyn takiej sytuacji trzeba poszukiwać przede wszystkim w rozdrobnienie 

agrarnym, słabości ekonomicznej gospodarstw, a w konsekwencji stosunkowo niewielkiej liczbie 

jednostek zainteresowanych inwestycjami na rzecz rozszerzenia skali produkcji i dysponujących 

środkami finansowymi na ten cel. Na podstawie badań prowadzonych w IERiGś– PIB można szacować, ze 

na tych terenach mniej niż jedna piąta właścicieli gospodarstw rolnych utrzymuje się głównie z rolnictwa. 

Większość gospodarstw pełni funkcje rezydencyjne i samozaopatrzeniowe, a 60% w zasadzie nie jest 

aktywnych na rynkach rolnych. Spadek przeciętnej powierzchni gospodarstw towarowych wskazuje na 

konieczność uzależnienia wsparcia inwestycyjnego od przyrostu obszaru rolnego w celu zahamowania 

negatywnych tendencji.  

Silną strona województwa świętokrzyskiego są warunki przyrodnicze (renta położenia). 88 Ogólny 

wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 69,3 przy średniej krajowej 66,6. Szczególnie 

korzystnie prezentuje się rejon sandomiersko-opatowski. Sadownictwo na tym terenie 

znakomicie wykorzystuje walory glebowo-klimatyczne. Znaczna część produkcji trafia na eksport. Wysoka 

jest również wydajność produkcji rolnej w powiatach: opatowskim, kazimierskim, pińczowskim i dużej 

części jędrzejowskiego. Południowa część województwa świętokrzyskiego stanowi zagłębie produkcji 

warzywniczej dla Polski południowej. Należy pamiętać, iż jest to sektor o niskiej rentowności i niskim 

potencjale trwałego zatrudnienia w rolnictwie. Przewagę komparatywną stanowią w nim niskie koszty 

pracy. Niemniej jednak jego dochodowość stawia rolnictwo świętokrzyskie na jednym z najwyższych 

miejsc w skali województw Polski Wschodniej. W ramach interwencji przyszłego okresu programowania 

należy wspierać organizacje producentów w tym Klaster owocowo-warzywny w sektorze warzywnym i 

owocowym, integrację pionową z zakładami przetwórczymi oraz promocję sadownictwa województwa 

świętokrzyskiego.  

Należy kontynuować wysoki poziom interwencji EFFROW w województwie świętokrzyskim ze względu 

na wciąż wysokie zatrudnienie w rolnictwie i niską chłonność sektora pozarolniczego na obszarach 

wiejskich województwa świętokrzyskiego. Powinno się jednak uzależnić wysokość nakładów 

inwestycyjnych od przyrostu wielkości obszarowej gospodarstwa.  

Przemysł spożywczy w regionie wykazuje dość niski poziom produkcji sprzedanej.  Z roku na rok spada 

zatrudnienie w przemyśle spożywczym w tempie szybszym niż w innych regionach kraju. Wyjątek 

stanowi rozwijająca się branża piekarska i drobiarska.  

 

                                                 
88Ekspertyza dotycząca województwa świętokrzyskiego, Zdzisław Piasta, MRR, 2011 
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Plany inwestycyjne gmin na obszarach wiejskich nie koncentrują się na wsparciu konkurencyjności, 

innowacyjności przemysłu i przedsiębiorstw, rozwijających działalność w województwie świętokrzyskim. 

Za najbardziej pilne uznają one inwestycje drogowe, kanalizacyjne i z zakresu gospodarki odpadami. 

Wzmacniać one będą turystyczną funkcję regionu. 

 

Rysunek. Plany inwestycyjne gmin województwa świętokrzyskiego w latach 2014-2020 
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Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. instalacja kolektorów 
słonecznych.

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich konkurencyjności

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD sieci gospodarczych, 
np. klastrów, sieci/grup producenckich, innych instytucji otoczenia biznesu

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla zwiększenia ich 
konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. domy kultury, 
świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej itp. boiska, baseny, 
korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, świetlic szkolnych lub 
pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu ochrony zdrowia, 
ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. przystanie, tarasy 
widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
 

Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli gmin województwa świętokrzyskiego 
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Z kolei przedstawiciele władz powiatowych województwa świętokrzyskiego planują zrealizowanie 

priorytetowych inwestycji na obszarach wiejskich w zakresie gospodarki odpadami i wsparcia 

konkurencyjności sektora rolniczego. 

 

Rysunek Udział obszarów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 
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Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD 
sieci gospodarczych, np. klastrów, sieci/grup producenckich, …

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, 
parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla 
zwiększenia ich konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. 
domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej 
itp. boiska, baseny, korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, 
świetlic szkolnych lub pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu 
ochrony zdrowia, ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej 
np. przystanie, tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków 
sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
 

Źródło: wyniki badania CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa świętokrzyskiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa świetokrzyskiego zakłada wzmacnianie 

mocnych stron województwa związanych ze wzmacnianiem funkcji turystyczno-rekreacyjnej obszarów 

wiejskich w regionie świętokrzyskim. Wydaje się, że interwencje WPR kolejnej perspektywy finansowej 

nie zniwelują takich słabych stron województwa świętokrzyskiego jak depopulacja obszarów wiejskich, 

niekorzystna struktura agrarna i niepokojące tendencje zmniejszania powierzchni obszarowej 
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gospodarstw towarowych czy niewystarczająca jakość infrastruktury technicznej i niska innowacyjność. 

Wskaźniki te są zależne od atrakcyjności inwestycyjnej oraz tempa wzrostu zamożności społeczeństwa, 

które będą osiągać w województwie świętokrzyskim jedne z najniższych wartości w kraju. Województwo 

świętokrzyskie charakteryzuje się przy tym niskim potencjałem endogennym obszarów wiejskich z 

wyjątkiem funkcji turystycznej południowej części województwa ze względu na najwyższy w kraju obszar 

chroniony.  Rekomenduje się więc przyjęcie strategii WT (konserwatywna - maxi-mini) - która jest 

zorientowana na redukcję wewnętrznych słabości oraz unikanie zagrożeń ze strony otoczenia. - 

polegającej na koncentracji polityki rozwoju obszarów wiejskich wokół walorów krajobrazowych i 

turystycznych obszaru oraz dalsze wspieranie sektora warzywno-owocowego oraz hodowli trzody 

chlewnej na obszarach ONW. Istotne dla rozwoju tej funkcji stanie się też wzmacnianie producentów 

warzyw i owoców w tworzeniu i budowaniu potencjału marketingowego organizacji producentów oraz 

ich promocję na wschodzących rynkach eksportowych krajów europejskich (Ukraina, Rosja). Wsparcie to 

może być prowadzone również w ramach Polityki Spójności. Rolnictwo ekologiczne i produkty regionalne 

rozwoju wspierać będą inteligentna specjalizację obszarów wiejskich regionu w zakresie  funkcji 

turystycznej, opartej na „zdrowym” stylu zycia Podtrzymuje ono także potencjał uśpiony ekstensywnego 

rolnictwa. W ramach WPR II kluczowe staną się działania Odnowy wsi i wsparcia kulturowego 

dziedzictwa obszaru oraz wsparcie agroturystyki. W ramach Polityki Spójności kluczowe staje się 

kontynuowanie modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej ze względu na koncentrację obszarów 

wiejskich na funkcji turystycznej oraz działania podnoszące atrakcyjność obszarów wiejskich. Szansą dla 

wzrostu znaczenia turystyki  jest zastosowanie instrumentu CLLD, oferującego kompleksowe instrumenty 

przekształceń według Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach następujących działań: wykorzystanie ICT 

dla rozwoju turystyki, promocji i marketingu lokalnych produktów,  działania z zakresu działalności 

pozarolniczej oraz przetwórstwa, wprowadzania na rynek w tym sprzedaży bezpośredniej i marketingu 

artykułów rolnych na małą skalę lub artykułów o charakterze lokalnym/o znikomym znaczeniu w handlu 

artykułami rolnospożywczymi, projekty służące budowaniu zdolności administracyjnych lokalnych JST 

(zarządzanie rozwojem, poszukiwanie ścieżki rozwojowej, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej, 

ubieganie się o wsparcie ze środków UE oraz krajowych, przygotowanie do korzystania z innych 

instrumentów wsparcia UE),oraz system certyfikacji obiektów agroturystycznych. Należy zachować także 

system dopłat i dotacji na dopłaty rolno-środowiskowe ze zwiększona kwotą na gospodarstwa 

małotowarowe i nisko obszarowe  mimo braku możliwości zalesiania obszar oraz na modernizację 

gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników dla utrzymania potencjału uśpionego, jakim 

jest potencjał gleb w województwie świętokrzyskim. System dopłat powinien być uzależniony od 

przyrostu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie w związku z niekorzystną strukturą agrarną 

rolnictwa.. W ramach Polityki Spójności kluczowego znaczenia nabiorą także rewitalizacje obszaru 

strategicznej interwencji jakim są w województwie świętokrzyskim miast do 20 000 mieszkańców oraz 

inwestycje zwiększające funkcjonalność miast wobec obszarów wiejskich. Inicjowanie działalności 

gospodarczej w gminach miejsko-wiejskich jest bowiem jedyną szansą na zwiększenie zatrudnienia poza 

rolnictwem mieszkańców obszarów wiejskich. Wzmacniana działalność gospodarcza powinna tez 

konsekwentnie wzmacniać walory przyrodnicze i kulturowe obszarów wiejskich województw a 

świetokrzyskiego. Wzmacnianie pozarolniczej funkcji obszarów wiejskich skupionych wokół funkcji 

turystycznej wymagać tez będzie wzmacniania współpracy międzywojewódzkiej. Jest to zadanie zarówno 

dla władz lokalnych w ramach EFS i EFRR jak i dla LGD. Wydaje się korzystne rozwinięcie w 

województwie świętokrzyskim w ramach WPR II finansowania kooperacji organizacji producentów z tzw. 

Odbiorcami ostatecznymi czyli wzmacnianie pro turystycznej funkcji rolnictwa oraz współpracy 

regionalnej.  

Lesistość regionu jest na poziomie poniżej średniej krajowej i wynosi 27%. Bieżącym zatem wsparciem 

gospodarki leśnej będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i 

tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk 

żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów. 

 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 4.Odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i 

leśnictwa, Priorytet 5.Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i 
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odporną na zmiany klimatyczne, Priorytet 6. Włączenie społeczne, walka z ubóstwem rozwój gospodarczy 

na obszarach wiejskich 

2.3.14 Województwo warmińsko-mazurskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

W 2010 r. obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego zamieszkiwało 574,6 tys. osób, co 

stanowiło 40,3% ogólnej liczby ludności regionu oraz 3,8% liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie 

w Polsce. W ostatnich 15 latach odnotowano spadek liczby ludności na obszarach wiejskich województwa, 

jednak zauważalny jest trend stabilizujący liczbę mieszkańców (dodani przyrost naturalny oraz ujemne, 

ale coraz mniejsze saldo migracji). Średnia gęstość zaludnienia obszarów wiejskich województwa to 24 

osoby/km2 (dla Polski – 51 osób/km2), stawiając region obok Podlasia wśród najsłabiej zaludnionych w 

kraju. Wartość wskaźnika potencjału społeczno-demograficznego jest niska w województwie: najniższa w 

gminach sąsiadujących z Obwodem Kaliningradzkim. 

Wykres 44. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

warmińsko-mazurskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Potencjał społeczno-demograficzny województwa koncentruje się w strefie podmiejskiej Olsztyna. Wpływ 

na słabe wyniki województwa w tym zakresie ma najwyższe w kraju bezrobocie wśród osób w wieku 

produkcyjnym (14% w roku 2010) oraz najniższy udział mieszkańców z wykształceniem wyższym 

(7,64%). Zjawisko depopulacji szczególnie widoczne jest na północy regionu, gdzie istniały Państwowe 

Gospodarstwa Rolne, po likwidacji których wzrosło bezrobocie oraz odpływ ludności w inne regiony 

województwa i kraju. Mieszkańcy regionu są bardzo aktywni społecznie – najbardziej intensywnie 

spośród obywateli angażują się w działalność organizacji pozarządowych.  



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 237 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

Wysokość wskaźnika uwarunkowań gospodarczych była wyższa niż średnia dla Polski (0,23 dla 

województwa, 0,18 dla Polski), głównie za sprawą czynnika turystycznego mierzonego syntetycznym 

wskaźnikiem atrakcyjności turystycznej. Pozostałe składowe wskaźnika były na niższym poziomie niż 

średnia dla kraju; mieszkańcy Warmii i Mazur odznaczają się niską przedsiębiorczością, co widoczne jest 

w liczbie działających podmiotów gospodarczych na 1000 w wieku produkcyjnym. Pozytywną cechą jest 

niższy niż średnia dla Polski odsetek zatrudnionych w rolnictwie. 

Mapa 63. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych w 2010 r, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego w 2010r. 

 

A     B 

 
 

Źródło: Opracowanie własne  

Wskaźnik potencjału infrastrukturalno-środowiskowego województwa utrzymuje się na poziomie 

średniej dla Polski. Duży wpływ na przestrzenny rozkład wartości wskaźnika ma niska gęstość 

zaludnienia województwa – szczególnie wśród gmin zlokalizowane wzdłuż granicy z Obwodem 

Kaliningradzkim. Sytuacja jest nieco odmienna w gminach otaczających duże miasta, gdzie inwestycje w 

zakresie infrastruktury technicznej oraz popyt na usługi jest dużo wyższy. Województwo posiada wysokie 

wartości wskaźników związanych z odsetkiem osób korzystających z sieci wodociągowej oraz 

oczyszczalni ścieków, co związane jest z istnieniem w przeszłości na tym terenie Państwowych 

Gospodarstw Rolnych, które były w pierwszej kolejności zaopatrywane w podstawowe wyposażenie 

techniczne (zwartość zabudowy umożliwiała tani i efektywny sposób instalacji i wykorzystania 

infrastruktury).  

Ujemne saldo migracji, starzenie się społeczeństwa oraz większa mobilność dobowa mieszkańców 

wpływają na popyt na usługi edukacyjne na obszarach wiejskich: spadek liczby uczniów oraz dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym (jeden z najniższych wskaźników w kraju). Dzięki inwestycjom w 

modernizację szkół zwiększa się liczba komputerów przypadająca na jednego ucznia. Niekorzystna 

sytuacja gospodarcza regionu (wysokie bezrobocie, szczególnie na obszarach peryferyjnych) stymuluje 

ludność w wieku produkcyjnym do zmian zarówno w kwestii edukacji, jak i miejsca pracy oraz 

zamieszkania. Korzystna sytuacja migracyjna w województwie ma miejsce głównie w miastach oraz na 

obszarach podmiejskich, które są wybierane przez ludność z obszarów peryferyjnych i mniejszych miast. 

Procesy urbanizacyjne, jakie zachodzą na tych obszarach pociągają za sobą konieczność nowych 

inwestycji infrastrukturalnych oraz zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie. 

Większą mobilnością charakteryzują się ludzie bardziej przedsiębiorczy, wykształceni, którzy w 

poszukiwaniu lepszych warunków życia przeprowadzają się do miast. 
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Mapa 64. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych w 2010 r. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne  

Rolnicze wykorzystanie obszaru województwa warmińsko-mazurskiego jest uzależnione od 

ukształtowania terenu oraz jakości gleb. Centralno-południowa część województwa odznacza się dużą 

jeziornością (3 tys. jezior w całym województwie) oraz lesistością (lasy stanowią więcej niż 35% 

powierzchni obszaru); duży odsetek terenów stanowią łąki i pastwiska. Powiat bartoszycki i kętrzyński 

charakteryzuje się najwyższym udziałem użytków rolnych. Obszar powiatów według wskaźnika jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej (jrpp) skonstruowanego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i 

Gleboznawstwa jest jednym z najkorzystniejszych do prowadzenia produkcji rolniczej w kraju. 

Województwo charakteryzuje się korzystną strukturą agrarną na terenach o najlepszej jrpp – występuje 

tam koncentracja gospodarstw o największej powierzchni użytków rolnych. Jednak z roku na rok 

następuje spadek wielkości gruntów przeznaczonych pod uprawy: rośnie powierzchnia obszarów 

zurbanizowanych, przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe lub rekreację. Rolnictwo, rybołówstwo 

i leśnictwo są ściśle powiązane z ochroną przyrody: 46,6% powierzchni województwa to tereny prawnie 

chronione. Perspektywicznym kierunkiem produkcji rolniczej są inwestycje w bydło mięsne i mleczne. 

Popularnym kierunkiem rozwoju i przekształceń rolnictwa jest agroturystyka (szczególnie na terenach 

atrakcyjnych przyrodniczo) i rolnictwo ekologiczne.  

Rolnicy w województwie warmińsko-mazurskim skupiają się na uprawie i przetwórstwie zbóż, hodowli 

drobiu (indyki), trzody chlewnej, bydła i koni. W 2010 r. w strukturze zasiewów dominowały zboża, 

znacznie wyprzedzając rośliny pastewne i przemysłowe, których powierzchnia w stosunku do roku 2002 

wzrosła. Towarowy charakter rolnictwa decyduje o rozwoju produkcji artykułów żywnościowych 

(Okręgowa Spółdzielnia Mleczarka z Pątnicy, Spółdzielnia Mleczarska "Mlekpol", Indykpol S.A. w 

Olsztynie, „Mazurskie Miody” ZPH „Karolina” w Olsztynie). 

Mimo stałego spadku zatrudnia w rolnictwie nadal jest ono jednym z głównych źródeł utrzymania wielu 

gospodarstw rolnych, zarówno poprzez efekty produkcyjne, jak i wsparcie publiczne. Optymalnym 

modelem zagospodarowania byłoby prowadzenie gospodarki wielkotowarowej w północnej części 

województwa oraz rolnictwa ekologicznego i wielofunkcyjnego w regionie południowym. Należy dążyć do 

wypracowania odpowiednich systemów wsparcia rolnictwa (doradztwo rolnicze, uzupełnianie 

kwalifikacji zawodowych). Mimo tendencji do zmniejszania wpływu rolnictwa, może stać się ono atutem 

województwa, jeśli zostanie doceniony fakt posiadania zasobów ziemi, korzystnej struktury agrarnej, 

wysokiego udziału gospodarstw wysoce zmechanizowanych. Atutem województwa może być żywność 

ekologiczna, produkcja biomasy na cele energetyczne oraz agroturystyka.  
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Mapa 65. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

A     B 

 
 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2011 

Największe zmiany wartości wskaźników diagnozujących sytuację w regionie w okresie 2007-2010 

nastąpiły w strukturze salda migracji oraz aktywności społecznej: saldo migracji, mimo nadal 

negatywnego bilansu, zmniejszyło się w stosunku do sytuacji krajowej. Dynamicznie rosła także liczba 

organizacji pozarządowych przypadających na 10 tys. mieszkańców.  

Niekorzystnym zjawiskiem jest spadek liczby uczniów, spowodowany niekorzystnymi procesami 

demograficznymi. Pociąga to za sobą zamykanie szkół podstawowych ze względu na ich nierentowność. W 

zakresie infrastruktury technicznej jedynie liczba uczniów przypadająca na jeden komputer uległa 

pozytywnym zmianom w stosunku do pozostałej części kraju. Jednak zmiany te mogą być następstwem 

malejącej liczby uczniów szkół podstawowych a nie zakupu nowego sprzętu dla szkół. Zmiany wartości 

pozostałych wskaźników były mniej dynamiczne niż średnia dla Polski: województwo jest w drugiej 

połowie rankingu pod względem odsetka osób korzystających z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  

Mieszkańcy województwa są aktywni społecznie, ale mniej przedsiębiorczy niż pozostali obywatele: w 

regionie powstało mniej podmiotów gospodarczych niż średnio w Polsce. Województwo charakteryzuje 

się jednym z wyższych przyrostów dochodów własnych gmin: co świadczy o wzroście zamożności 

społeczeństwa i poprawie jakości życia.  

W latach 2007-2010 w stosunku do średniej krajowej dynamicznie wzrosła produktywność pracy w 

rolnictwie, co związane jest z coraz mniejszą liczbą osób zatrudnionych w tym sektorze gospodarki oraz 

coraz większą specjalizacją i intensyfikacją rolnictwa. Jednak województwo charakteryzuje się najwyższą 

w kraju negatywną dynamiką towarowości rolnictwa, pozostając w tyle za coraz bardziej nowoczesnymi 

regionami rolniczymi kraju. 
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Wykres 45. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. warmińsko-mazurskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie 

standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne  

Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Korzystna struktura wieku 

 Wysoka aktywność społeczna 

 Korzystna struktura agrarna 

 Cenne walory środowiskowe 

 Rozwój turystyczny regionu 

 Wysoka specjalizacja i towarowość rolnictwa 

 

 Polaryzacja sytuacji społeczno-demograficznej 

 Migracje z obszarów wiejskich do miast (głównie 

osób w wieku produkcyjnym) 

 Niska aktywność zawodowa 

 Problem długotrwałego bezrobocia 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

 Brak organizacji i zrzeszeń producentów 

 

 

Największym potencjałem obszarów wiejskich woj. warmińsko -mazurskiego według ankietowanych 

przedstawicieli starostw powiatowych oraz Lokalnych Grup Działania są: walory turystyczne obszaru, 

wysoka jakość środowiska przyrodniczego (100% odpowiedzi) oraz dziedzictwo kulturowe obszaru. Tego 

samego zdania są pracownicy urzędów gmin a także potwierdzają to eksperci wojewódzcy, jednocześnie 

podkreślając, że postrzeganie województwa jedynie poprzez turystykę nie jest korzystne dla rozwoju 

regionu. Mieszkańcy, mimo walorów przyrodniczych regionu i turystycznej funkcji wielu miejscowości, 

nie mogą polegać jedynie na turystycznej funkcji obszaru. Jest ona dodatkowym lub głównym źródłem 

dochodu wielu mieszkańców obszarów wiejskich, jednak nie pokryje całego zapotrzebowania na miejsca 

pracy w województwie.  

Przedstawiciele LGD podkreślają również aktywność społeczną mieszkańców oraz współpracę z innymi 

gminami, powiatem, które są zdecydowanie gorzej oceniane przez pracowników starostw powiatowych. 
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Pracownicy urzędów gmin zwracają uwagę na jakość i dostępność edukacji jako szansę rozwoju obszarów 

wiejskich.  

Z kolei wśród cech o najniższym potencjale rozwojowym wskazywane są: wysokie bezrobocie 

mieszkańców oraz niska aktywność gospodarcza, mała liczba przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. 

Dodatkowo pracownicy starostw podkreślają niską atrakcyjność inwestycyjną oraz niekorzystną 

strukturę demograficzną województwa. 

Nieuregulowana gospodarka przestrzenna prowadzi do zaburzenia ładu przestrzennego, a specyficzne 

postrzeganie ochrony przyrody w polskim prawodawstwie, uniemożliwia prowadzenie skutecznej 

polityki przestrzennej. Około połowy terenów województwa jest prawnie chroniona – z punktu widzenia 

gospodarki stanowi to duże utrudnienie. Ważne jest, aby przepisy o ochronie przyrody nie utrudniały 

działalności inwestycyjnej. 

Wyniki badań społecznych dotyczących sektora rolniczego wśród przedstawicieli starostw powiatowych 

urzędów gmin i LGD są zbieżne. Przedstawiciele wskazują, że największym bogactwem regionu są 

korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa, a także, ale w mniejszym stopniu nowoczesne, 

zmodernizowane gospodarstwa. Ważnym aspektem jest korzystna struktura agrarna oraz coraz większa 

grupa młodych, wykształcanych rolników. Największym problemem jest brak organizacji producentów.  

Województwo jest regionem wielofunkcyjnym, dlatego należy promować rozwój rolnictwa i działań 

towarzyszących w partnerstwie ze środowiskiem. W regionie priorytet powinny mieć działania z 

obecnego Filaru I WPR. Ważna jest regionalizacja działań PROW w kolejnej perspektywie finansowej. 

Środki PROW nie koniecznie muszą trafiać tylko do rolników, ale także do mieszkańców wsi. 

Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich województwa 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Peryferyzacja w polityce przestrzennej kraju 

 Brak spójności terytorialnej i niska gęstość 

lokalnych ośrodków wzrostu 

 Ograniczone możliwości inwestycji 

zewnętrznych 

 Słabe skomunikowanie wewnętrzne i 

zewnętrzne regionu 

 Możliwość rozwoju turystyki w oparciu o 

potencjał przyrodniczy i kulturowy 

 Promowanie rozwoju rolnictwa i działań 

towarzyszących w partnerstwie ze 

środowiskiem 

 Regionalizacja działań PROW w kolejnej 

perspektywie finansowej 

 Młode społeczeństwo regionu 

 Rozwój przemysłu spożywczego oraz 

hodowli zwierząt 

 Potencjał OZE 
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Wykres 46. Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego 

(udział odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią 

obecnie potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z zapisów Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku wynika, że region 

pozostaje w gronie najsłabiej dostępnych komunikacyjnie regionów Unii Europejskiej. Zły stan 

techniczny istniejącej infrastruktury komunikacyjnej stanowi priorytet inwestycyjny województwa ze 

względu na budowanie jego pozycji konkurencyjnej w oparciu o turystykę i rozwój atrakcyjności 

inwestycyjnej. Region posiada  doskonałe warunki przyrodnicze dla rozwijania turystyki, agroturystyki 

oraz „czystego przemysłu”. W strategii regionu podkreśla się, że głównym zadaniem Warmii i Mazur 

jest utrzymanie pozycji lidera w czystości środowiska przyrodniczego. Jednocześnie te specyficzne 

cechy gospodarki województwa nie zawsze są postrzegane jako atut regionu. 

Endogeniczne czynniki rozwoju regionu związane są z istniejąca, bogata sieć przejść granicznych, która 
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- w połączeniu z modernizacją dróg dojazdowych i portów może okazać się bowiem, przynajmniej na 

poziomie lokalnym, istotnym źródłem wzrostu.89 

Specyficzne wyzwania wyróżniające województwo warmińsko – mazurskie dotyczą wykorzystania 

szans i predyspozycji rozwojowych, ciągłości systemu przyrodniczego o wysokich walorach 

turystycznych, korzystnej struktury demograficznej. Rozwój Warmii i Mazur będzie się odbywał w 

europejskiej przestrzeni bałtyckiej. Poprawa spójności przestrzennej polega na włączeniu układu 

transportowego regionu w powstającą wielką obwodnicę Bałtyku, system bałtyckiej żeglugi oraz w 

projektowane wokół morza sieci komunikacyjne (w tym teleinformatyczne, turystyczne i inne). Ważną 

sprawą jest także wzrost rangi portu w Elblągu, jako portu morskiego. 

W dokumentach strategicznych dla województwa warmińsko-mazurskiego podkreśla się znaczenie i 

priorytet rozwoju nowoczesnego sektora przemysłów morskich, obejmującego m.in. produkcję i 

remonty statków, łodzi i jachtów; przemysł i usługi portowe i przyportowe, sektor usług transportowo-

logistycznych; turystykę morską; rybołówstwo i przetwórstwo ryb.  

Obszary wiejskie zajmują znaczącą rolę w strategii rozwoju regionu ze względu na walory przyrodnicze 

i możliwości oferowane przez rozwój sektora turystycznego. Priorytet mają kierunki rozwoju rolnictwa 

w obszarze rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa rolno-spożywczego. Z tej perspektywy celem 

strategicznym jest wspieranie systemu produkcji i promocja wytwarzanej w regionie żywności 

wysokiej jakości.   

Rozwój turystyki na obszarach wiejskich prowadzony jest w kierunku wydłużenia sezonu 

turystycznego poprzez poszukiwanie nowych form aktywności w regionie. Kluczowe dla rozwoju tego 

sektora staja się inwestycje w infrastrukturę drogowa i techniczną. 

Analizując strukturę wydatkowania RPO WM-W w latach 2007-2013 na obszarach miejskich i wiejskich 

należy zwrócić uwagę na relatywnie niski zakres inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na tych 

ostatnich. Wyjątek stanowią inwestycje drogowe, które w 50% realizowane były na terenach wiejskich. 

Inwestycje w kluczową turystykę realizowane były przede wszystkim na obszarach miejskich.  

 

Tabela Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa warmińsko-mazurskiego 

w latach 2007-2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościow

y inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%

)  

  

1 577 

611 774 

 397 25 21 

1. Przedsiębiorczość 565 174 147 237 30 26 

2. Turystyka 234 472 616 45 19 33 

3. Infrastruktura społeczna 20 688 331 14 6 15 

5. Infrastruktura transportowa 

regionalna i lokalna 702 029 032 65 57 54 

6. Środowisko przyrodnicze 12 591 201 5 2 3 

7.Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 42 656 448 31 10 11 

Źródło: statystyki MRR 

 

Generalnie obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego charakteryzują się 

znacznym zróżnicowaniem pod względem renty położenia, uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-

gospodarczych. Potencjał gospodarczy obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego 

skoncentrowany jest w najwyższym stopniu w gminach sąsiadujących z największymi miastami 

regionu: Olsztynem i Elblągiem. Wysokim potencjałem gospodarczym odznaczają się także gminy o 

 

 

                                                 
89

 Ekspertyza dotycząca województwa warmińsko-mazurskiego, Bożena Antonowicz, MRR 2011 
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wysokich walorach turystycznych położone w środkowej i wschodniej części województwa oraz gminy 

o wysokim udziale gospodarstw indywidualnych, położonych w jego zachodniej części.  Najniższe 

tendencje rozwojowe wykazują obszary wiejskie, położone w części północnej województwa, która 

stanowią gminy popegeerowskie90. Pod względem jakości gleb Warmia i Mazury są również regionem 

bardzo zróżnicowanym. Najlepsze występują na znajdujących się w granicach województwa obszarach 

Żuław Wiślanych oraz w pasie od  Braniewa do Kętrzyna. Najgorsze ziemie występują w powiecie 

pilskim. Duże zróżnicowanie terenu oraz zmienność gleb znacznie uniemożliwiają ekspansje rolnictwa i 

opieranie kierunków rozwojowych obszarów wiejskich na funkcji okołorolniczej. Użytki rolne zajmują 

powierzchnię 1305,9 tys. ha, co stanowi 54% powierzchni województwa (średnia dla kraju 59%), 

Jednocześnie lasy i zadrzewienia to 702,9 tys. ha, co stanowi 29% powierzchni województwa. Jest więc 

niewiele większa niż średnia krajowa (28,7%), Charakterystyczny dla województwa warmińsko-

mazurskiego jest  stosunkowo duży udział wód. Stanowi on 151,6 tys. ha, co daje 6,3 % powierzchni 

ogólnej województwa. Przy 92% udziale obszarów wiejskich w powierzchni województwa wskazane 

wyżej cechy charakterystyczne rolnictwa skłaniają do różnicowania kierunków rozwojowych obszarów 

wiejskich zarówno w zakresie rolnictwa jak i w zakresie funkcji pozarolniczej. 

Rozwój turystyki w pasie środkowym i wschodnim województwa pozostaje jedną z głównych funkcji 

tych obszarów. Region Warmii i Mazur obejmuje obszary o wybitnych walorach przyrodniczych, 

unikatowych w skali europejskiej, na które składają się: liczne jeziora, duże kompleksy leśne oraz 

bogata flora i fauna. Obszary prawnie chronione (8 parków krajobrazowych, obszary chronionego 

krajobrazu, 96 rezerwatów przyrody stanowią 53% powierzchni województwa.   

Konstruowanie scenariusza rozwojowego dla obszarów wiejskich województwa wymaga więc 

uwzględnienie dużego zróżnicowania tych terenów.  

 

Wzmacnianie zatrudnienia mieszkańców terenów wiejskich poza rolnictwem nie będzie dla WPR II i 

Polityki Spójności w przyszłej perspektywie finansowej zadaniem łatwym. Generalnie należy przyjąć, iż 

województwo warmińsko-mazurskie należy do województw podlegających licznym wahaniom 

cyklicznym i koniunkturalnym, których tempo wzrostu jest relatywnie niskie w skali całego kraju. 

Sytuacja na rynku pracy Warmii i Mazur odzwierciedla względnie słabe wskaźniki rozwoju 

gospodarczego. Region charakteryzuje niższy niż przeciętnie wskaźnik zatrudnienia, bardzo niska 

aktywność zawodowa i wysoki poziom bezrobocia rejestrowanego (i przeciętny poziom bezrobocia wg 

BAEL). Udział osób pracujących i bezrobotnych w ogóle populacji w wieku produkcyjnym (tzw. 

wskaźnik  aktywności zawodowej) w województwie warmińsko-mazurskim wyniósł w 2009 r. 61.3 

proc., wobec 64.6 proc. przeciętnie w Polsce. Co więcej, na przestrzeni lat 1999-2008 charakteryzowała 

go tendencja spadkowa, silniejsza w regionie niż w kraju.91 Słabość rynku pracy w województwie 

warmińsko mazurskim nie wynika pry tym  niekorzystnych zmian demograficznych ale z niskiego 

popytu na pracę w regionie. Tendencja ta warunkuje konstruowanie scenariusza rozwojowego 

obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wokół funkcji sektora rolniczego i 

turystycznego raczej niż różnicowania działalności gospodarstw i tworzenia miejsc pracy w sektorze 

pozarolniczym na terenach wiejskich regionu.  Zatrudnienie w rolnictwie jest bowiem w województwie 

warmińsko-mazurskim niższe od średniej krajowej (wynosi 19,9%). Region warmińsko-mazurski nadal 

posiada najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego wśród województw kraju, która w latach 1998-

2009 wzrosła z 19.7 proc. do 20.2 proc. (przy średniej stopie dla kraju wynoszącej 10.4 proc. w 1998 r. i 

11.9 proc. w 2009 r.).W 2010 roku najwyższa stopa bezrobocia została zanotowana w powiecie piskim) 

i wyniosła 31,5%. Jeszcze w dwóch innych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego 

(bartoszyckim i braniewskim) stopa bezrobocia rejestrowanego przekroczyła 30% ludności aktywnej 

zawodowo. Należy podkreślić, iż w województwie stopa bezrobocia na obszarach wiejskich jest 

generalnie wyższa niż w miastach co jest związane z dużym udziałem tzw. terenów popegeerowskich i  

niskim odsetkiem osób zatrudnionych w rolnictwie.  

Rynek pracy w województwie nie jest jednak stagnacyjny. Udział bezrobotnych długookresowo w 

strukturze osób zarejestrowanych jest na poziomie średniej krajowej (28%).  

Warmię i Mazury charakteryzuje niska gęstość sieci drogowej i kolejowej (w przeliczeniu na km2 

                                                 
90Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, S. Goraj, Zeszyty PAN, 2010 
91 Warmia i Mazury 2020. Jaka droga do rozwoju?, IBS, 2011 
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powierzchni), jednocześnie jednak region zajmuje względnie wysoką lokatę pod względem liczby km 

sieci w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W ostatnich latach istotnie wzrosło obciążenie sieci 

drogowej, z uwagi na rosnącą liczbę samochodów i natężenie ruchu. Inwestycje w infrastrukturę 

drogową staja się więc pierwszej wagi dla wzmocnienia znaczenia turystycznej funkcji obszaru.  

 

W strukturze użytkowania rolniczego gruntów w województwie warmińsko-mazurskim zwraca uwagę 

względnie duży udział łąk i pastwisk. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w warunkach 

klimatyczno przyrodniczych, a odnotowany w analizowanym okresie wzrost udziału trwałych użytków 

zielonych w tych województwach należy wiązać z rozwojem chowu zwierząt trawożernych, przede 

wszystkim bydła na tym terenie. Gospodarstwa rolne województwa charakteryzują się stosunkowo 

niskim poziomem zatrudnienia, zainwestowania i intensywnością organizacji. Wysoki jest jednak 

poziom odtworzenia majątku trwałego i poziom korzystania z kapitału obcego. Mimo wysokich 

kosztów produkcji w przeliczeniu na gospodarstwo niski jest w tym województwie poziom 

intensywności produkcji i poziom produktywności i dochodowości ziemi. Najwyższa spośród 

wszystkich województw regionu jest jednak ekonomiczna wydajność i dochodowość pracy. Wysoki jest 

także poziom wsparcia finansowego produkcji i dochodu. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki koszt 

wytworzenia 100 zł produkcji w tym regionie można uznać, ze korzystna sytuacja dochodowa 

gospodarstw uzyskiwana jest głównie dzięki dopłatom do działalności operacyjnej.  Ze względu na 

niską rolę gospodarstw rodzinnych a duża gospodarstw o dużym udziale pracy najemnej w przyszłym 

okresie programowani warto więc uzależnić w województwie dopłaty nie tylko od wielkości obszaru 

ale także od współczynników produktywności, obniżani kosztów produkcji. Można powiązać 

interwencje w ramach WPR I z modernizacją technologiczną gospodarstwa. Przy dużym poziomie 

koncentracji gospodarstw wspieranie chowu zwierząt w kopercie regionalnej WPR I w województwie 

warmińsko-mazurskim wydaje się celowe w związku ze związanym tym potencjałem wzrostu 

zatrudnienia (praca najemna) w rolnictwie.  

 

Duży udział rolnictwa pastewnego w strukturze upraw stwarza też potencjał rozwinięcia produkcji 

roślin energetycznych. Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się dużym i bardzo 

różnorodnym potencjałem biomasy, wykorzystanie potencjału biomasy leśnej w krótkiej perspektywie, 

w dłuższym horyzoncie czasowym wykorzystanie biomasy rolniczej wskutek  korzystnej struktury 

obszarowej gospodarstw i bliskości  środków naukowych zajmujących się OZE (Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski).  Występuje także duży potencjał rozwoju biogazowni przy fermach bydła, oraz 

potencjał rynkowy rozwinięcia energii wiatrowej w następujących lokalizacjach: powiat iławski, 

ostródzki, nowomiejski, kętrzyński, bartoszycki, olsztyński, elbląski, braniewski, ełcki i suwalski. 

Wspieranie OZE na terenach województwa warmińsko-mazurskiego może przyczynić się do znacznego 

wzrostu liczby miejsc pracy na obszarach wiejskich w sektorze gospodarki odpadami i energetycznym.  

 

Duży udział w zatrudnianiu mieszkańców obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim 

ma przemysł spożywczy (21%). Produkcja sprzedana przemysłu spożywczego plasuje go na jednej z 

najwyższych pozycji w kraju. W województwie warmińsko mazurskim największy udział w sprzedaży 

przemysłu spożywczego ma przemysł mięsny i drobiarski, a mniejszy mleczarski i paszowy. W związku 

z prognozowanym na rynkach światowych wzrostem popytu na mięso w krajach BRICS oraz krajach 

azjatyckich tendencje rozwoju przemysłu spożywczego należy konsekwentnie wspierać. Szczególne 

znaczenie ma tutaj wspieranie inwestycji w innowacyjność przemysłu spożywczego.  

 

Jak wynika z planów inwestycyjnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego priorytet w 

projektowanych działaniach współfinansowanych w ramach Polityki Spójności nabierają: drogi, 

wsparcie gospodarki odpadami oraz inwestycje w podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru. 

 

Rysunek.Plany inwestycyjne gmin województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2014-2020 
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Źródło: wyniki badania CAWI wśród przedstawicieli gmin województwa warmińsko-mazurskiego  

 

Z kolei przedstawiciele władz powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego lokują większość 

planowanych inwestycji na terenach wiejskich. Priorytetem będzie dla nich zwiększenie dostępu do 

szerokopasmowej sieci internetowej oraz rozbudowa sieci energetycznej, inwestycje melioracyjne i 

drogowe.  

 

Rysunek Udział obszarów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 

warmińsko-mazurskiego 
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Źródło: wyniki badania CAWI wśród przedstawicieli powiatów województwa warmińsko-mazurskiego  

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego zakłada 

różnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich w zależności od cech specyficznych renty 

położenia. Na terenach północnych, tzw. popegeerowskich województwa warmińsko-mazurskiego 

kluczowego znaczenia nabiera stymulowanie wzrostu zatrudnienia w rolnictwie w związku z rosnąca 

specjalizacją chowu zwierząt rzeźnych. W tym podregionie należy również wspierać produkcję biogazu 

odzwierzęcego. Generalnie rzecz biorąc północne obszary wiejskie charakteryzują się dużym 

potencjałem rozwoju rolnictwa i sektora OZE. Rośnie też potencjał eksportowy produkcji rolnej co 

pociąga za sobą konieczność promocji regionu jako producenta mięsa czerwonego i drobiowego. 

Rozwiązanie to mogłoby skutkować wzrostem zatrudnienia w rolnictwie w związku z rosnąca 
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specjalizacją chowu zwierząt rzeźnych. W tym podregionie należy również wspierać produkcję biogazu 

odzwierzęcego. Generalnie rzecz biorąc północne obszary wiejskie charakteryzują się dużym 

potencjałem rozwoju rolnictwa i sektora OZE przy słabości organizacji i intensywności sektora. 

Rekomenduje się zastosowanie strategii agresywnej wykorzystującej potencjał towarowości rolnictwa 

przy wzmacnianiu innowacyjności sektora 

Z kolei rozwój obszarów wiejskich położonych w pasie pojezierzy powinien przebiegać w kierunku 

wzmacniania funkcji turystycznej obszaru, rolnictwa ekologicznego oraz różnicowania działalności 

gospodarczej w kierunku wsparcia rybactwa. Kluczowego znaczenia w polityce WPR nabiorą działania 

związane z Odnową Wsi oraz wsparciem gospodarstw agroturystycznych. W polityce Spójności nadal 

kluczowe staną się interwencje związane ze zwiększaniem dostępności tych terenów i infrastrukturą 

małych miast. Rekomenduje się zastosowanie strategii defensywnej wygaszającej znaczenie rolnicze 

obszarów wiejskim w tym subregionie.  

W skali całego województwa występuje dość znaczny potencjał produkcji OZE, co – przy dużej 

koncentracji rolnictwo powinno dawać szybkie efekty zatrudnieniowe. Konieczne staje się 

doinwestowanie przemysłu paszowego oraz przemysłu gospodarki odpadami w województwie a także 

prowadzenie działań szkoleniowych wśród potencjalnych dostarczycieli biomasy i biogazu w zakresie 

organizacji produkcji.  

W ramach województwa raczej nie występuje potencjał Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych. 

Szansą dla zwiększenia kapitału społecznego i ludzkiego w regionie  jest zastosowanie instrumentu 

CLLD, oferującego kompleksowe i szerokie zakresowo instrumenty przekształceń według Lokalnych 

Strategii Rozwoju. Kluczowego znaczenia nabiorą działania: wykorzystanie ICT dla rozwoju turystyki, 

promocji i marketingu lokalnych produktów, projekty służące budowaniu zdolności administracyjnych 

lokalnych JST (zarządzanie rozwojem, poszukiwanie ścieżki rozwojowej, promowanie atrakcyjności 

inwestycyjnej, ubieganie się o wsparcie ze środków UE oraz krajowych, przygotowanie do korzystania z 

innych instrumentów wsparcia UE), oraz poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i 

usług (edukacja, pomoc społeczna - walka z ubóstwem i wspieranie włączenia społecznego, zdrowie, 

kultura/dziedzictwo narodowe), działania z zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, 

pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki), 

Nadanie portowi w Elblągu statusu portu morskiego zwiększa możliwości różnicowania działalności 

gospodarczej małych gospodarstw ulokowanych w zachodniej części województwa. Rosnąca rola 

przetwórstwa rybnego będzie tworzyć nowe miejsca pracy na tym obszarze. Lesistość regionu jest na 

poziomie powyżej średniej krajowej i wynosi 30%. Zakłada się zatem, że region korzystać będzie zatem 

w istotnym zakresie z nowych instrumentów wsparcia gospodarki leśnej PROW po 2013 roku w tym 

Doradztwo dla posiadaczy lasów, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów, 

Zakładanie systemów rolnoleśnych oraz Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w 

przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych. Bieżącym wsparciem gospodarki leśnej 

będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu 

zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof 

oraz odtwarzanie lasów. 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 4.Odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i 

leśnictwa, Priorytet 5.Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i 

odporną na zmiany klimatyczne, Priorytet 6Włączenie społeczne, walka z ubóstwem rozwój 

gospodarczy na obszarach wiejskich 

2.3.15 Województwo wielkopolskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Województwo wielkopolskie odznacza się pozytywnymi wartościami wskaźników rozwoju społeczno-

gospodarczego względem średniej krajowej. Jedynie dwie stymulanty rozwoju  (komputeryzacja szkół i 
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atrakcyjność turystyczna) odznaczają się wartościami poniżej średniej dla kraju. Wartości wskaźników 

określonych, jako destymulanty również znajdują się poniżej poziomu średniej krajowej, co jest sytuacją 

korzystną. 

Wykres 47. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

wielkopolskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Najwyższe wartości wskaźnika potencjału gospodarczego odnotowujemy w gminach sąsiadujących z 

Poznaniem. Generalnie wyższe wartości zauważalne są w zachodniej i południowej części województwa 

(wpływ Wrocławia). Ważną informacją jest wskaźnik sytuacji finansowej gmin, który zależny jest od 

sytuacji gospodarczej jednostki i przedsiębiorczości mieszkańców. Najwyższe dochody odnotowują gminy 

położone w strefie podmiejskiej Poznania (koncentracja inwestycji mieszkaniowych – dochód z podatku 

od nieruchomości oraz podmiotów gospodarczych) oraz w okolicach Konina (dzięki lokalizacji kopalni 

węgla brunatnego). Województwo nie jest regionem szczególnie atrakcyjnym turystycznie, na co wskazuje 

niższy niż średnia dla Polski wskaźnik atrakcyjności turystycznej. Województwo posiada cenne 

przyrodniczo obszary pojezierzy oraz dolin rzecznych, jak również zabytki architektury i kultury 

(Gniezno, Poznań, Biskupin, Szlak Piastowski), jednak mniej atrakcyjne w skali kraju dla potencjalnego 

turysty. Mieszkańcy województwa znani są w Polsce ze swojej przedsiębiorczości i pracowitości, co 

widoczne jest również w liczbie podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców (139, 

druga lokata w kraju).  
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Potencjał społeczno-demograficzny województwa jest bardzo zróżnicowany. Wskaźnik dla województwa 

jest wyższy niż średnia krajowa, jednak zauważalne są wysokie dysproporcje pomiędzy poszczególnymi 

gminami: północna i wschodnio - północna część województwa odznacza się niskimi, lub wręcz ujemnymi 

wartościami wskaźnika (Wierzbinek, Chodów, Okonek). Jest to spowodowane wysokimi: odpływem 

ludności, współczynnikiem obciążenia demograficznego oraz współczynnikiem bezrobocia. Są to gminy 

zlokalizowane peryferyjnie, nie posiadające zasobów naturalnych, które mogłyby sprzyjać rozwojowi 

przemysłu; dodatkowo odpływ ludzi młodych do dużych miast, w tym stolicy województwa nie sprzyja 

sytuacji demograficznej regionu. Gminy charakteryzujące się wysoką wartością wskaźnika potencjału 

społeczno - demograficznego zlokalizowane są w pobliżu Poznania, wzdłuż drogi 92-24 prowadzącej do 

granicy z Niemcami oraz 5 i S5 prowadzącej do Gniezna. 

Województwo w zakresie każdego analizowanego wskaźnika społeczno-demograficznego odznacza się 

lepszymi wartościami niż Polska: pozytywne saldo migracji, niższy współczynnik obciążenia 

demograficznego, wyższy udział mieszkańców z wykształceniem wyższym, niższy współczynnik 

bezrobocia oraz wyższa aktywność społeczna niż w całym kraju. Główną przyczyną jest pozytywne 

oddziaływanie aglomeracji poznańskiej, która jest miejscem przyciągania inwestorów, kapitału i wysoko 

wyspecjalizowanej kadry.  

Mapa 66. A – wskaźnik uwarunkowań gospodarczych, B – wskaźnik potencjału społeczno-

demograficznego 

 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

Województwo wielkopolskie ma bardzo dobre perspektywy rozwoju ze względu na korzystną lokalizację 

na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych. Południkowo ułożona trasa S5 łączy Gdańsk, Poznań, 

Leszno i Wrocław. Wybudowana autostrada A2, łącząca Warszawę z granica z Niemcami i dalej z 

Berlinem, przecina województwo równoleżnikowo. Autostrada jest z jednej strony stymulantą rozwoju: 

poprawia dostępność komunikacyjną województwa. Z drugiej strony inwestorzy dzięki szybkiej i 

sprawnej sieci drogowej mogą lokalizować swoje przedsiębiorstwa w okolicach stolic, zarówno Polski, jak 

i Niemiec, omijając województwo. Jednak korzyści wynikające z powstania autostrady nie są jeszcze 

widoczne na wskaźnikach skonstruowanych dla roku 2010. Dodatkowym atutem województwa jest port 

lotniczy Ławica w Poznaniu, w ostatnich latach rozbudowany o nowy terminal. 

Wysokie zróżnicowanie wartości wskaźnika infrastrukturalno – środowiskowego związane jest z jednej 

strony niedoinwestowania, z drugiej z depopulacji niektórych regionów województwa. Kolejny raz 
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zauważalny jest podział na centralną i południową część województwa, z lepszymi wynikami oraz 

północną i wschodnią z niższymi wynikami. Województwo jest wyposażone w infrastrukturę 

wodociągową w zadowalającym stopniu, jednak liczba ludności korzystająca z oczyszczalni ścieków jest 

niewystarczająca, co wpływa na jakość przestrzeni przyrodniczej i atrakcyjność inwestycyjną gmin. 

Niezadowalający jest również odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, 

szczególnie w gminach położonych peryferyjnie w stosunku do stolicy województwa i innych głównych 

miast. Dzięki wysokiemu saldu migracji z innych regionów kraju oraz dodatniemu wskaźnikowi przyrostu 

naturalnego (w 2010 r. 4,02, dla Polski 1,36) poprawia się struktura demograficzna regionu, a wraz z nią 

zwiększa się liczba uczniów szkół. Jedynie wskaźnik komputeryzacji szkół odznacza się niższą wartością 

niż średnia. 

Obszary prawnie chronione zajmują około 36,5 % powierzchni całkowitej województwa. Region cechuje 

się niską lesistością: lasy zajmują powierzchnię około 800 tys. ha, co stanowi 25,8 % powierzchni regionu. 

Na obszarach pojezierzy, głównie w części północnej i środkowej regionu, występuje około 800 jezior; 

wody zarówno rzek i jezior to wody pozaklasowe, jednak wyniki monitoringu stwierdzają systematyczną 

poprawę jakości.  

Mapa 67. Wskaźnik czynników infrastrukturalno-środowiskowych, odchylenie od średnich wartości dla 

Polski (odchylenie standardowe) w 2010 r. 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne  

Widoczne na wykresie wskaźniki dotyczące rolnictwa w województwie wielkopolskim są jednymi z 

najlepszych w Polsce. Średnia wielkość gospodarstwa w województwie wynosi 9,9 ha (w Polsce 6,6 ha, w 

UE ok. 18,0 ha). Udział użytków rolnych w powierzchni województwa jest mniejszy na terenach dolin 

rzecznych, pojezierzy oraz na terenach o dużej lesistości (północno-zachodnie krańce województwa). 

Udział użytków rolnych użytkowanych przez gospodarstwa o powierzchni powyżej 10ha jest najwyższy w 

centralno - północnej i północnej części województwa. Województwo odznacza się wysoką 

produktywnością ziemi oraz pracy (najwyższe wskaźniki w skali kraju), co spowodowane jest strukturą 

upraw i hodowli w regionie. W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w strukturze upraw: ziemniaki 

stopniowo zostały wyparte przez zboża, buraki cukrowe oraz rzepak. Niektóre regiony skoncentrowały 

swoją działalność na produkcji warzyw (okolice Poznania, Kalisza), pieczarek oraz produkcji sadowniczej 

(okolice Konina). Hodowla bydła i trzody chlewnej stanowi blisko czwartą część pogłowia krajowego. 

Ważnym elementem jest również tradycyjna dla tego regionu kraju hodowla koni, głównie krwi 
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angielskiej, a w Racocie — jednej z największych stadnin w Europie — prowadzi się eksperymentalnie 

hodowlę konika polskiego — tarpana. 

Wielkotowarowe rolnictwo Wielkopolski jest wynikiem obecności wysoko wyspecjalizowanych rolników 

oraz korzystnych warunków produkcyjnych rolnictwa. Zarówno wartości produktywności pracy, jak i 

produktywności ziemi należą do najwyższych w kraju. W województwie zalecana jest dalsza specjalizacja 

w kierunku chowu i hodowli zwierząt oraz uprawy zbóż i roślin przemysłowych. Produkcja artykułów 

spożywczych stanowi ponad 25% wartości sprzedaży przemysłu województwa. Do najprężniejszych 

przedsiębiorstw z branży spożywczej należą Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych „Winiary” S.A., 

„Kompania Piwowarska” S.A., „Jutrzenka” S.A.. Prężnie działają stowarzyszenia zajmujące się 

podejmowaniem działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych 

branży spożywczej. Przykładem może być „Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski”, którego celem 

jest wypracowanie konkurencyjnego stanowiska stowarzyszonych przedsiębiorstw. 

Mapa 68. A - Udział użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) oraz B - 

udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) 

 

A     B 

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2010 

Dynamika zmian wskaźników w województwie była bardzo zróżnicowana, zarówno analizując zmiany w 

przestrzeni, jak i w poszczególnych grupach wskaźników. Jedynie wskaźniki dotyczące produktywności i 

towarowości rolnictwa w województwie odznaczały się wysoką, pozytywną dynamiką zmian na tle całego 

kraju. Zmiany związane są z koncentracją działalności rolniczej w obszarze hodowli bydła i trzody 

chlewnej oraz małą ilością osób pracujących w rolnictwie. Osoby zajmujące się produkcją rolniczą są coraz 

częściej wykształcone w tym kierunku, posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz skupiają się na 

jednej gałęzi rolnictwa, nie rozdrabniając struktury swoich gospodarstw. Proces odchodzenia od 

rolnictwa rozdrobnionego i rozproszonego, zatrudniającego dużą liczbę osób następuje wolniej niż w 

pozostałej części kraju. Dochody gmin rosną głównie ze względu na dużą dynamikę inwestycji 

mieszkaniowych, szczególnie w strefie podmiejskiej Poznania. Zmiany wskaźników społeczno-

demograficznych są wolniejsze niż w Polsce. Dzięki rosnącemu współczynnikowi przyrostu naturalnego i 

powolnym, ale pozytywnym zmianom migracyjnym dynamicznie spada współczynnik obciążenia 
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demograficznego, a co za tym idzie dynamicznie wzrasta liczba uczniów. Pozostałe wskaźniki 

infrastrukturalne odznaczają się niższą dynamiką zmian w stosunku do średniej krajowej. 

Wykres 48. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. wielkopolskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Duży potencjał i wysoka aktywność 

podmiotów gospodarczych oraz ludności 

 Wysoka wydajność produkcji rolniczej 

 Ogólnie korzystna struktura demograficzna,  

 Wysoki poziom  wykształcenia mieszkańców 

 Wysoki poziom kultury rolnej 

 

 Wewnętrzne dysproporcje gospodarcze i 

społeczne  

 Wysoka stopa bezrobocia na obszarach 

wiejskich i wysoki udział zatrudnionych w 

rolnictwie 

 Słaba dostępność obszarów peryferyjnych 

województwa 

 słabo rozwinięty sektor usług pozarolniczych 

 

Przedstawiciele starostw powiatowych, urzędów gmin i LGD bardzo pozytywnie ocenili potencjał 

endogeniczny województwa. Największym potencjałem obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego według 
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ankietowanych przedstawicieli są: jakość i dostępność edukacji, wysoka jakość środowiska 

przyrodniczego, współpraca z innymi powiatami oraz aktywność społeczna mieszkańców.  

Według pracowników starostw problemem jest niska atrakcyjność inwestycyjna, małe zainteresowanie 

inwestorów regionem, wysokie bezrobocie mieszkańców oraz niska aktywność gospodarcza. 

Przedstawiciele LGD byli mniej surowi w ocenach, zwracając jedynie baczniejszą uwagę na niski poziom 

infrastruktury turystycznej/agroturystycznej oraz służby zdrowia.  

Wyniki badań społecznych dotyczących sektora rolniczego wśród przedstawicieli starostw powiatowych, 

urzędów gmin i LGD są wykazują, że młodzi właściciele gospodarstw rolnych oraz nowoczesne, 

zmodernizowane gospodarstwa rolne są głównym potencjałem rozwojowym rolnictwa w województwie. 

Wysoko ocenione zostały również warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa oraz dostęp do rynków 

zbytu produktów rolnych. Pracownicy jednostek samorządu ocenili negatywnie brak organizacji 

producentów oraz strukturę obszarową rolnictwa. 

Wielkotowarowe rolnictwo Wielkopolski jest szansą dalszego rozwoju województwa. Należy dążyć do 

wzmacniania inwestycyjnego gospodarstw rolnych, których produkcja oparta jest na gospodarce 

intensywnej oraz wspierać działania promujące wielkopolskie produkty rolnicze jako zdrowe i wysokiej 

jakości. 

Wysoka aktywność społeczna mieszkańców ma swoje odzwierciedlenie w ilości grup producentów, które 

jednak nie walczą o miejsce w łańcuchu produkcji zbyt skutecznie. Szansą rozwoju obszarów wiejskich 

jest różnicowanie działalności gospodarczej w sektorze pozarolnicznym. Interesującą kwestią jest 

intensyfikacja działań aktywizujących społecznie i zawodowo w kierunku tradycyjnych gałęzi przemysłu 

w regionie, skierowanych na rynek wewnętrzny. W związku z ukierunkowaniem produkcji na bydło i 

trzodę chlewną potencjalną szansą są OZE ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. 

Zagrożeniem dla obszarów wiejskich jest słabo rozwinięty sektor usług pozarolniczych oraz brak pomysłu 

na dywersyfikację działalności pozarolniczej.   

Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich województwa 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Małe możliwości dywersyfikacji 

działalności pozarolniczej na obszarach 

peryferyjnych, 

 Pogłębiające się dysproporcje między 

aglomeracją poznańską a resztą 

województwa 

 

 Możliwości wzmacniania 

konkurencyjności rolnictwa na rynku 

krajowym i zagranicznym,  

 Malejące bezrobocie 

 Możliwości wykorzystania potencjału 

badawczo-rozwojowego 
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Wykres 48 . Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego (udział 

odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią obecnie 

potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W Strategii Rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku92 obszary wiejskie zajmują 

szczególne miejsce. Podkreśla się wysoki poziom rozwoju rolnictwa w regionie, które jest w stanie 

konkurować z rolnictwem Europy Zachodniej. Diagnoza ma charakter kompleksowy; omówiono 

zagadnienia gospodarki gruntami rolnymi, strukturę produkcji, udział rolników w programach 

pomocowych WPR i zasoby ludzkie w rolnictwie. Zwrócono m.in. uwagę na niski poziom wykształcenia 

rolniczego osób prowadzących gospodarstwa rolne. Rozwój obszarów wiejskich realizowany jest – 

według założeń Strategii przez 2 cele szczegółowe: Poprawa jakości rolniczej przestrzenie 

 

 

 

 

 

                                                 
92Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku dostępna:  
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/files/120712852747f351cf27709/STRATEGIA%20ROZWOJU%20WOJ.%20WL
KP%20DO%202020%20ROKU%20-%20tekst%20jednolity.pdf 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/files/120712852747f351cf27709/STRATEGIA%20ROZWOJU%20WOJ.%20WLKP%20DO%202020%20ROKU%20-%20tekst%20jednolity.pdf
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/files/120712852747f351cf27709/STRATEGIA%20ROZWOJU%20WOJ.%20WLKP%20DO%202020%20ROKU%20-%20tekst%20jednolity.pdf
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produkcyjnej, oraz Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej. 

Wysoką rangę obszarów wiejskich w realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

najpełniej obrazuje jeden z najwyższych w kraju udział obszarów wiejskich w inwestycjach 

infrastrukturalnych RPO WP. Warto odnotować, że blisko połowa projektów z zakresu wzmacniania 

konkurencyjności projektów realizowana była na obszarach wiejskich.  

 

 

Tabela Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa wielkopolskiego w latach 

2007-2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościow

y inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%

)  

 

3 545 536 

164 822 41 43 

PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORSTW 

1 008 044 

725 549 42 44 

PRIORYTET II INFRASTRUKTURA 

KOMUNIKACYJNA 

1 607 321 

945 112 47 61 

PRIORYTET III ŚRODOWISKO 

PRZYRODNICZE 706 995 231 97 61 54 

PRIORYTET IV REWITALIZACJA 

OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 4 767 071 1 1 13 

PRIORYTET V INFRASTRUKTURA 

DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO 74 683 139 23 10 20 

 

PRIORYTET VI TURYSTYKA I 

ŚRODOWISKO KULTUROWE 

 143 724 054 40 34 32 

Źródło: statystyki MRR 

 

 

Scenariusz rozwojowy obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim zakłada wzmacnianie się 

potencjału wysokotowarowej i produktywnej funkcji rolniczej gospodarstw rolnych oraz uwolnienie 

wolnych miejsc pracy w sektorze OZE lub – na obszarach podmiejskich Poznania i Konina – w sektorze 

usług dla mieszkańców, którego deficyty określone zostały jako zagrożenie rozwojowe i słaba strona 

obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Należy zauważyć, iż województwo wielkopolskie 

posiada dobre warunki do wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Sprzyja temu  m.in.: 

rozwinięte rolnictwo i wysokie plony biomasy, rozwinięty przemysł rolno-spożywczy wytwarzający 

biomasę odpadową, sąsiedztwo Niemiec zapewniające łatwiejszy transfer wiedzy, technologii i 

przykładów dobrych rozwiązań oraz duży rynek zbytu dla przetworzonej biomasy. Potencjał OZE tkwi 

także w energii wiatrowej oraz produkcji biogazów z gnojownicy zwierząt hodowlanych. Sukces OZE 

zależy od zdolności tworzenia grup producentów. Wielkopolska jest jednym z przodujących regionów 

kraju w zakresie zdolności do samoorganizacji gospodarczej. Dalsze wzmacnianie przekształceń 

struktury agrarnej województwa wielkopolskiego można uznać za zbędne. Małe gospodarstwa 

stanowią na ogół jedyne źródło utrzymania rodzin na obszarach peryferyjnych o niskim współczynniku 

przedsiębiorczości. Korzystne obszarowo gospodarstwa (15-20 ha) określone zostały przez  ekspertów 

jako najbardziej efektywne kosztowo i produkcyjnie. Ta wielkość gospodarstwa pozawala na 

powstawanie nowych miejsc pracy w sektorze usług około rolniczych. Wystarczy także do uzyskania 

potencjału biomasy na OZE w skali kilku gmin. Wydaje się, że w przyszłym okresie programowani 

EFRROW wydaje się korzystne uzależnianie dotacji na modernizację gospodarstw w województwie 

wielkopolskim od stopnia zbliżenia do optymalnej dla rynku rolniczego wielkości gospodarstwa. 
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Wielofunkcyjność obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego jest dość ograniczona w 

województwie wielkopolskim poprzez brak potencjału turystyki oraz silne zróżnicowanie atrakcyjności 

gospodarczej powiatów. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich 

województwa wielkopolskiego nie powiodła się w obu okresach programowania Polityki Spójności. 

Podobnie jak w większości województw o funkcji mieszanej, wsparcie zatrudnienia mieszkańców 

obszarów wiejskich poza rolnictwem uzależnione jest od wsparcia rozwoju gospodarczego małych 

miast gminnych. Priorytety inwestycyjne gmin, które zostały wylosowane do badania obejmują jednak 

tradycyjnie infrastrukturę drogową i szlaki komunikacyjne.  

 

Rysunek.Plany inwestycyjne gmin województwa wielkopolskiego w latach 2014-2020 
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Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. domy kultury, 
świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej itp. boiska, baseny, 
korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, świetlic szkolnych lub 
pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu ochrony zdrowia, 
ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. przystanie, tarasy 
widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu
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Źródło: badanie CAWI wśród przedstawicieli gmin województwa wielkopolskiego 

 

W deklaracji przedstawicieli powiatów obszary wiejskie stanowią priorytet w inwestycjach. 

 

Rysunek. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 

wielkopolskiego w latach 2014-2020 
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Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa pomorskiego bierze pod uwagę wysoki 

potencjał obszarów wiejskich w zakresie funkcji rolnej oraz wysoki potencjał OZE jako podstawy 

uwalniania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Wysoka kultura organizacji producentów oraz 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 259 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

jedna z najwyższych w kraju integracja pionowa organizacji producentów z producentami żywności 

przetworzonej wzmacnia możliwości intensywnego uprawiania rolnictwa. W przypadku sektora 

rolniczego dalsze wzmacnianie rozwoju struktury obszarowej rolnictwa wydaje się niekorzystne przy 

relatywnie wysokiej efektywności kosztowej i towarowości rolnictwa. W województwie wielkopolskim 

kluczowe staje się wspieranie Lokalnych Grup Działania we wdrażaniu zintegrowanych z Lokalnymi 

Strategiami Rozwoju działań  aktywizujących społecznie i zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich 

w celu wykorzystania uśpionego potencjału regionu jakim jest relatywnie dobra struktura 

demograficzna i wykształcenie mieszkańców.  W ramach instrumentu CLLD należy rozwijać działania: 

poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług (edukacja, pomoc społeczna - walka z 

ubóstwem i wspieranie włączenia społecznego, zdrowie, kultura/dziedzictwo narodowe), działania z 

zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie 

zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki) oraz projekty służące budowaniu zdolności 

administracyjnych lokalnych JST (zarządzanie rozwojem, poszukiwanie ścieżki rozwojowej, 

promowanie atrakcyjności inwestycyjnej, ubieganie się o wsparcie ze środków UE oraz krajowych, 

przygotowanie do korzystania z innych instrumentów wsparcia UE),, Rekomenduje się więc przyjęcie 

strategii WO SO (agresywna, maxi - maxi) - polegającej na wzmacnianiu funkcji rolniczej w kierunku 

wysokiej towarowości i produktywności, struktury wytwórczej wykorzystującej prognozowany wzrost 

zapotrzebowania na mięso na wschodzących rynkach krajów azjatyckich i krajów BRICS. Dobre 

tradycje grup producencki i rozwoju klastrów przemysłu spożywczego  przy relatywnie dużych 

zasobach biomasy i biogazu również skłaniają do intensyfikacji tych tendencji, szczególnie korzystnych 

dla struktury obszarowej województwa wielkopolskiego.  

 

Lesistość regionu wynosi 25% i jest niższa niż średnia krajowa. Bieżącym zatem wsparciem gospodarki 

leśnej będą instrumenty mające swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu 

zalesionego i Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof 

oraz odtwarzanie lasów. 

 

Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne dla wykorzystania 

potencjału regionu to Priorytet 1.Przyspieszony transfer wiedzy i innowacyjność , Priorytet 2.Wzrost 

konkurencyjności i rentowności gospodarstw, Priorytet 4.Odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów 

zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Priorytet 5.Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne. 

 

2.3.16 Województwo zachodniopomorskie 

Główne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Wykres 49. Odchylenie od średnich wartości dla Polski wskaźników społeczno-ekonomicznych w woj. 

zachodniopomorskim w 2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Pod względem uwarunkowań gospodarczych na obszarach wiejskich województwo zachodniopomorskie 

prezentuje się najkorzystniej w kraju. Sprzyja temu zwarta sieć osadnicza, bardzo korzystne 

uwarunkowania naturalne dla rozwoju turystyki oraz korzystna struktura agrarna wynikająca z komasacji 

gruntów w ramach licznych PGR-ów. Zdecydowanie najwyższa aktywność ekonomiczna ludności wynika z 

bardzo dużej liczby małych podmiotów gospodarczych bazujących na ruchu turystycznym, 

zlokalizowanych głównie wzdłuż długiego odcinka wybrzeża. Pewną konsekwencją bardzo wysokiej 

wartości wskaźnika przedsiębiorczości mieszkańców jest wzrost dochodu własnego budżetów gmin. Pod 

tym względem korzystniejsza sytuacja występuje jedynie na obszarach wiejskich województwa 

dolnośląskiego. W związku z dużą liczbą wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, tercjalizacja 

gospodarki obszarów wiejskich jest dosyć zaawansowana. W rolnictwie zatrudniony jest najniższy 

odsetek mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce. Niestety negatywną konsekwencją likwidacji PGR-ów 

i braku możliwości pracy w sektorze rolnym dla dużej liczby mieszkańców obszarów wiejskich jest 

wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego. Jest ono sukcesywnie ograniczane, w dużym stopniu woparciu 

o korzystne uwarunkowania przyrodnicze dla rozwoju turystyki wiejskiej związane z długim odcinkiem 

wybrzeża oraz dużą powierzchnią pojezierzy. 

Dzięki zwartej sieci osadniczej również czynniki infrastrukturalno-środowiskowe w województwie można 

ocenić pozytywnie. Skupione osadnictwo sprzyja rozwojowi zarówno infrastruktury technicznej, jak i 

poprawia dostępność mieszkańców do infrastruktury społecznej. Stopniowe inwestycje w rozwój sieci 
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kanalizacyjnych oraz budowa oczyszczalni ścieków spowodowały, iż obecnie w województwie 

zachodniopomorskim występuje najwyższy w kraju odsetek mieszkańców obszarów wiejskich z 

dostępem do oczyszczalni ścieków. Przy występowaniu zwartej zabudowy na jeden kilometr sieci 

infrastrukturalnej przypada większa liczba korzystających z niej mieszkańców, co zdecydowanie obniża 

koszty finansowe poprawy dostępności mieszkańców do takiej sieci. Dzięki tym sprzyjającym 

uwarunkowaniom w województwie udało się osiągnąć na tyle wysoki poziom rozwoju infrastruktury 

technicznej, że wyższą dostępność do sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach wiejskich notuje się tylko 

w województwie opolskim. Jedyna negatywna wartość wskaźnika występuje w zakresie popytu na usługi 

edukacyjne. Stosunkowo korzystna struktura demograficznie stale pogarsza się w związku z selektywnym 

odpływem młodych, przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich. Ludność emigrująca z 

obszarów wiejskich w związku z rynkiem pracy najczęściej znajdują się w wieku matrymonialnym, co 

wpływa na znaczny spadek współczynnika urodzeń oraz dzieci w wieku szkolnym na obszarach wiejskich. 

Niewątpliwie wobec takiej sytuacji, utrzymanie sieci placówek edukacyjnych, i w ogóle infrastruktury 

społecznej na obszarach wiejskich, stanie się w kolejnych latach poważnym wyzwaniem w zakresie 

infrastruktury na obszarach wiejskich. 

Jedynie w przypadku potencjału społeczno-demograficznego województwa większość wskaźników osiąga 

niekorzystne wartości. Sytuacja demograficzna na obszarach wiejskich województwa, w związku z 

powojenną historią tzw. „ziem odzyskanych”, wciąż nie jest zła. Niepokojący jest jednak stały odpływ 

młodej ludności związany z problemami na miejscowym rynku pracy, a przede wszystkim niski kapitał 

ludzki będący efektem długotrwałej dominującej roli PGR-ów w strukturze zatrudnienia. U podstaw 

obecnej sytuacji leży więc wysoka stopa bezrobocia, która ustępuje tylko wartości zanotowanej w 

województwie warmińsko-mazurkskim, wynikająca z prywatyzacji podstawowego pracodawcy na 

obszarach wiejskich. 

Mapa 69. A - wskaźnik potencjału społeczno-demograficznego, B – wskaźnik czynników 

infrastrukturalno-środowiskowych, C - wskaźnik uwarunkowań gospodarczych (2010) 

 

  A    B    C 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Mapa 70. A - Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej regionu (2005) oraz B - udział użytków 

rolnych w gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (2010) 

 

A    B 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Pod względem potencjału społeczno-demograficznego obszarów wiejskich, pozytywnie wyróżniają się 

dwie części województwa. Po pierwsze wyraźnie korzystniejsza sytuacja panuje w strefie podmiejskiej 

Szczecina, gdzie dzięki procesowi suburbanizacji ma miejsce napływ młodych, aktywnych, 

wykształconych osób korzystających ze wspólnego rynku pracy w obrębie aglomeracji. Drugą strefą 

wyższego potencjału społeczno-demograficznego jest obszar wzdłuż wybrzeża wraz ze strefą podmiejską 

Koszalina, gdzie na proces suburbanizacji o mniejszym zasięgu i intensywności nakłada się atrakcyjność 

tego obszaru związana z jego nadmorskim położeniem. Najmniej korzystnie przedstawia się sytuacja w 

środkowej części województwa, gdzie następuje odpływ młodej ludności związany z brakiem pracy, 

zarówno w rolnictwie, jak i poza nim, a kapitał ludzki jest niższy w związku z długotrwałą możliwością 

zatrudnienia w PGR bez konkurencji na rynku pracy motywującej do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

W przypadku czynników infrastrukturalno-środowiskowych, pozytywne oddziaływanie sąsiedztwa 

aglomeracji Szczecina wydaje się być jeszcze wyraźniejsze. Jednak w północnej części województwa 

korzystne wartości wskaźnika są notowane jedynie w wąskim pasie nadmorskim, a pozytywne 

oddziaływanie Koszalina na strefę podmiejską jest niewielkie. Kolejną strefą o dobrze rozwiniętej 

infrastrukturze jest południowo-zachodnia część województwa. Najsłabiej rozwinięta infrastruktura jest 

we wschodniej części województwa, na Pomorzu Środkowym. 

Pod względem gospodarczym wyróżnia się strefa podmiejska ośrodka regionalnego, co ma miejsce w 

przypadku większości województw. Jednak równie korzystne są uwarunkowania gospodarcze całego 

obszaru nadmorskiego bazującego na funkcjonowaniu wielu małych podmiotów gospodarczych o 

charakterze turystycznym. Najsłabiej rozwinięta gospodarczo jest natomiast środkowa część 

województwa doświadczająca największych problemów na rynku pracy, co jest konsekwencją likwidacji 

PGR-ów oraz braku odpowiednio wykształconego kapitału ludzkiego będącego w stanie wprowadzić 

wielofunkcyjny rozwój tego obszaru. 

Rolnictwo regionu funkcjonuje w krajobrazie pasa pojezierzy, z urozmaiconą rzeźbą terenu, a w północnej 

części województwa z zaznaczającą się erozją gleb. Klimat jest tu łagodny i wilgotny, a okres wegetacyjny 

stosunkowo długi. Wśród gleb przeważają gleby słabej jakości, szczególnie na wschodzie, ale w 

południowo-zachodniej części województwa, w okolicach Pyrzyc, występują także bardzo dobre warunki 

glebowe. Na obszarze tym obserwuje się wyższy udział wymagających upraw, jak pszenica czy burak 

cukrowy. Upadek państwowych gospodarstw rolnych spowodował gwałtowny wzrost bezrobocia i 
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zubożenie mieszkańców obszarów popegeerowskich. W strukturze własności zwraca uwagę największy w 

kraju udział gruntów znajdujących się we własności skarbu państwa, który na wielu obszarach wciąż 

przekracza 50%, a średnio wynosi 39,5%. Są one często dzierżawione lub pozostają odłogowane. Udział 

gospodarstw indywidualnych w strukturze własności użytków rolnych województwa 

zachodniopomorskiego jest najniższy w kraju i wynosi 42,4%. Duży udział stanowią grunty we władaniu 

spółdzielni rolniczych, natomiast udział spółek prawa handlowego w strukturze własności użytków 

rolnych jest najwyższy w kraju i wynosi 7,15%. Na terenie województwa nie występują wspólnoty 

gruntowe. W strukturze agrarnej udział małych gospodarstw jest nieduży. Średnia wielkość gospodarstwa 

jest natomiast najwyższa w kraju i wynosi 17,5 ha. W przeszłości duże gospodarstwa rolne dominowały w 

centralnej części regionu, a obecnie przeważają w całym województwie. W konsekwencji w województwie 

zatrudnienie w rolnictwie jest najniższe w kraju. W ujęciu struktury sektorowej stanowi 9,2%, a w 

przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosi 4,3 zatrudnionego. Wśród zatrudnionych w rolnictwie 

odsetek kobiet, wynoszący 37,5%, jest najniższy w kraju. Wysoki poziom mechanizacji dużych 

gospodarstw sprawił, że obsada koni jest obecnie najniższa w kraju i wynosi 0,6 na 100 ha użytków 

rolnych. Jednak w związku z dużym areałem gospodarstw, także liczba ciągników oraz liczba jednostek 

pociągowych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych jest najniższa w kraju. Liczba 

ciągników wynosi tutaj 3,2, a jednostek pociągowych 20,8 na 100 ha użytków rolnych. Pomimo dużej skali 

produkcji w gospodarstwach rolnych, nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych są 

wysokie, chociaż wartość środków trwałych na 100 ha użytków rolnych jest wciąż najniższa w kraju i 

wynosi 36,7 tys. PLN. Przy dużym areale gospodarstw, także zużycie energii elektrycznej na 1 ha użytków 

rolnych jest nieduże. Fakty te dobitnie świadczą o tym, że dzięki przewadze dużych gospodarstw koszty 

produkcji rolnej są ograniczane, przez co rolnictwo jest bardziej konkurencyjne. Wysokie jest natomiast 

zużycie nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych, co rekompensuje ogólną niską jakość gleb. 

Wśród zbóż duży udział powierzchni zasiewów przypada na jęczmień. W województwie szczególnie 

wysokie plony osiągane są jednak w produkcji pszenicy, która występuje na najlepszych glebach i żyta, 

które nie wymaga szczególnie dobrych warunków glebowych. Udział powierzchni uprawy ziemniaka jest 

nieduży i stale maleje, co wynika z wymogu dużych nakładów pracy i ekstensyfikacji struktury upraw w 

regionie. Pomimo tego osiągane plony ziemniaków są wysokie. Udział powierzchni zasiewów rzepaku jest 

natomiast najwyższy w kraju i wynosi 12%. Podobnie jak w przypadku ziemniaków, powierzchnia 

uprawy warzyw gruntowych i pod osłonami stanowi niewielki udział ze względu na dużą pracochłonność. 

Rolnictwo województwa cechuje typowo roślinny kierunek produkcji. Zarówno obsada trzody chlewnej, 

jak i bydła jest niewielka i stale spada. W związku z tym zarówno produkcja żywca wieprzowego, jak i 

żywca wołowego, w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych nie jest duża. Produkcja mleka w przeliczeniu 

na 1 ha użytków rolnych jest natomiast najmniejsza w kraju i wynosi 196 l. Ogólny skup produktów 

rolnych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych jest niewielki. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 

skup produktów zwierzęcych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych jest najniższy w kraju i wynosi 414 

PLN, gdyż skup zbóż oraz ziemniaków w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych jest stosunkowo duży. 

Konsekwencją najniższej w kraju produkcji mleka, także jego skup w przeliczeniu na 1 ha użytków 

rolnych jest nieduży. 

Największą rolę rolnictwo odgrywa w pasie równin od Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej o bardzo 

korzystnych warunkach przyrodniczych po Równinę Gryficką. Użytki rolne zajmują na tym terenie ponad 

70% ogólnej powierzchni. Odsetek ten spada stopniowo w kierunku południowo-wschodnim, gdzie użytki 

rolne zajmują poniżej 1/3 powierzchni. Również na północnym-zachodzie, w okolicach Zalewu 

Szczecińskiego, rolnictwo odgrywa niewielką rolę. Pomimo stosunkowo niedużej powierzchni użytków 

rolnych, przeważają duże gospodarstwa rolne, co jest konsekwencją uwarunkowań historycznych. Na 

wielu obszarach środkowej części województwa mniej niż 5% gospodarstw ma powierzchnię poniżej 10 

ha. Jedynie na północny zachód od Szczecina, gdzie w związku z sąsiedztwem ośrodka regionalnego i 

niezbyt korzystnymi warunkami przyrodniczymi rolnictwo zostało wyparte przez bardziej intensywne 

funkcje użytkowania ziemi, odsetek gospodarstw o powierzchni poniżej 10 ha przekracza 20%. 
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Dynamika zmian wskaźników społeczno-ekonomicznych w okresie 2007-2011 

Wykres 50. Odchylenie od średnich wartości dla Polski dynamiki zmian wybranych wskaźników 

społeczno-ekonomicznych w woj. lubelskim w okresie 2007-2010 r. (odchylenie standardowe) 
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Źródło: Opracowanie własne 

Pozytywnym zjawiskiem jest zachodząca stała wyraźna poprawa w zakresie gospodarki na obszarach 

wiejskich województwa, która pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. Aktywizacja gospodarcza 

wielu obszarów jest kluczem do zahamowania odpływu ludności i uwolnienia ich potencjału 

endogenicznego. Postęp w tym zakresie jest widoczny na przykładzie największej w kraju pozytywnej 

zmiany dochodów własnych gmin, który ma stale miejsce pomimo już obecnie występującego wysokiego 

poziomu. 

Bardzo pozytywna jest również poprawa sytuacji społeczno-demograficznej, która stanowiła największą 

barierę rozwojową. Efektem tych zmian jest najwyższy w kraju wzrost liczby organizacji pozarządowych. 

Spowolnienie w zakresie dostępności sieci wodno-kanalizacyjnych jest naturalną konsekwencją 

wysokiego poziomu ich rozwoju osiągniętego w latach poprzednich. Zrozumiały jest zatem fakt, że niższy 

postęp odnotowano jedynie w województwie opolskim. Jednak obserwowany spadek popytu na usługi 

edukacyjne jest niepokojący, a wyeliminować można go jedynie poprzez konsekwentną i zdecydowaną 

politykę społeczną i aktywizację gospodarczą obszarów peryferyjnych regionu. 

Udział powierzchni prawnie chronionej na obszarach wiejskich województwa nie jest duży i wynosi 

21,3%. Na terenie województwa znajduje się Woliński Park Narodowy na północnym zachodzie oraz 
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niemal połowa powierzchni Drawieńskiego Parku Narodowego na południu. Stosunkowo niedużą 

powierzchnię, 5,4% ogólnej powierzchni obszarów wiejskich, zajmuje 7 parków krajobrazowych. 

Mocne i słabe strony obszarów wiejskich województwa 

Mocne strony Słabe strony 

 Aktywność gospodarcza, szczególnie w regionie 

nadmorskim 

 Duże nowoczesne gospodarstwa rolne, niskie 

zatrudnienie w rolnictwie 

 Atrakcyjne położenie dla inwestorów 

zagranicznych 

 Zwarta sieć osadnicza 

 Atrakcyjność turystyczna obszarów 

nadmorskich 

 

 Długotrwałe bezrobocie na wsi, patologie 

społeczne 

 Odpływ młodej ludności 

 Polaryzacja gospodarcza regionu 

 Rolnictwo ekstensywne skoncentrowane na 

produkcji roślinnej,  

 znaczne powierzchnie odłogów i ugorów 

 Słaby poziom rozwoju przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 

Najważniejszymi czynnikami rozwojowymi obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego według 

ankietowanych przedstawicieli starostw powiatowych i LGD są: walory turystyczne obszaru, wysoka 

jakość środowiska przyrodniczego, współpraca międzygminna i międzypowiatowa, jakość i dostępność 

edukacji oraz łatwy dostęp komunikacyjny do miasta powiatowego. Natomiast jako barierę dla rozwoju 

regionu najczęściej wskazywano wysokie bezrobocie mieszkańców. Zwrócono zatem uwagę na dużą rolę 

uwarunkowań przyrodniczych dla rozwoju turystyki oraz wysokie bezrobocie, które zazwyczaj utrudnia 

rozwój obszarów wiejskich. 

W przypadku sektora rolniczego jako czynniki rozwojowe stanowiące największy potencjał regionu 

wskazywano korzystne warunki przyrodnicze. Jako największy problem wskazywano natomiast brak 

organizacji producentów. Wyniki badań społecznych tylko częściowo potwierdzają diagnozę, gdyż 

korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa występują tylko w pewnych częściach 

województwa. Z drugiej strony nie zwrócono uwagi na specyficzną strukturę agrarną gospodarstw 

prowadzącą do najwyższej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju oraz na wszelkie konsekwencje tej 

sytuacji dla specyfiki rolnictwa w regionie. Brak organizacji producentów należy natomiast postrzegać 

jako bardziej ogólny problem polskiego rolnictwa, gdyż tylko w jednym z 16 województw nie była to 

bariera wskazywana najczęściej. 

Podstawowym zagrożeniem dla obszarów wiejskich województwa jest dalsza ekstensyfikacja rolnictwa w 

ramach dużych gospodarstw i likwidacja małych gospodarstw rolnych. Rolnictwo w regionie cechuje 

roślinny kierunek produkcji, oparty w dużej mierze na zbożach. Uprawy ekstensywne są niekorzystne z 

wielu względów. W pierwszej kolejności należy wymienić przyrodnicze konsekwencje braku płodozmianu 

w postaci zubożenia gleb w warstwę humusową, które w kontekście zmian klimatu wpływa na zachwianie 

stosunków wodnych. W kwestiach społeczno-gospodarczych trend taki prowadzi natomiast do likwidacji 

pozostałych małych i średnich gospodarstw i ograniczenie zatrudnienia w rolnictwie w sytuacji dużego 

bezrobocia na obszarach wiejskich. Problemy społeczne i słabość kapitału ludzkiego na obszarach 

popegeerowskich utrudnia aktywizację zawodową mieszkańców i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Również ograniczenia związane z ochroną przyrody i produkcją ekologiczną, a przede wszystkim słabość 

przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego w regionie, zniechęcają właścicieli dużych gospodarstw 

rolnych do intensyfikacji produkcji. W takich warunkach przemysł przetwórczy nie może stanowić 

potencjalnego obszaru tworzenia nowych miejsc pracy, co powinno stanowić naturalny sposób 

wykorzystania zasobów pracy na obszarach wiejskich o dużej produkcji rolniczej. 

Alternatywnym sposobem tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w przypadku 

województwa zachodniopomorskiego jest rozwój turystyki wiejskiej. Dotychczas w oparciu o turystykę 

rozwijały się jedynie obszary nadmorskie. Jednak także większość pozostałych obszarów wiejskich, 

położonych w pasie pojezierzy, posiada odpowiednie walory przyrodnicze dla rozwoju turystyki wiejskiej. 

Sprzyja temu również stosunkowo dobry poziom wyposażenia wsi w infrastrukturę techniczną, co 

ułatwiała zwarta sieć osadnicza. 
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Turystyka nie może jednak stanowić głównego źródła utrzymania mieszkańców wsi na terenie całego 

województwa. Wraz z rozwojem turystyki powinien następować równoległy rozwój pozostałych funkcji 

opartych na potencjale endogenicznym. Wraz z rozwojem turystyki należy np. wykorzystywać 

niewątpliwy potencjał regionu w zakresie produkcji żywności ekologicznej i połowu ryb. Obydwie te 

formy działalności w ramach I sektora dobrze współegzystują z rozwojem turystyki, stanowią sposób na 

wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu, a ponadto ich rozwój współgra z priorytetami 

zapisanymi na kolejny okres programowania WPR. 

Szansą regionu jest także nieuniknione wsparcie dla produkcji energii na bazie OZE w kolejnych latach. W 

regionie występują dogodne warunki do rozwoju zarówno energetyki wiatrowej, wodnej, jak i do 

wykorzystania ekstensywnego rolnictwa jako źródła do produkcji biomasy. Pewne części województwa 

posiadają także możliwości pozyskiwania energii geotermalnej. 

Zagrożenia i szanse rozwojowe obszarów wiejskich województwa 

Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

 Ograniczenia dla inwestycji związane z 

obszarami NATURA 2000 

 Ekstensyfikacja rolnictwa związana ze 

słabością przetwórstwa rolnego oraz 

roślinnym kierunkiem produkcji 

 Słaby poziom kapitału ludzkiego na 

większości obszarów wiejskich 

 

 Rozwój turystyki wiejskiej, także poza 

obszarem nadmorskim 

 Dogodne warunki do rozwoju OZE 

 Duży potencjał w zakresie gospodarki 

rybnej 

 Produkcja żywności ekologicznej 

 Rozwój rybactwa w oparciu o zwiększone 

dofinansowanie w przyszłym okresie 

programowania 

Wykres 51. Ocena potencjału rozwojowego obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego 

(udział odpowiedzi "tak" na pytanie: Które z poniżej wymienionych czynników rozwojowych stanowią 

obecnie potencjał rozwoju obszarów wiejskich w Pana(i) gminie? 
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Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 202093 określa obszary wiejskie regionu 

jako obszar problemowy w zakresie potrzeby wsparcia procesów społecznych, eliminacji wykluczenia 

społecznego i zmniejszenia bezrobocia w regionie. Funkcje obszarów wiejskich postrzegane są poprzez 

pryzmat rolnictwa, które definiowane jest w województwie zachodniopomorskim jako kolejny obszar 

problemowy w zakresie takich czynników jak: 

  niski stopień wykształcenia rolników,  

  słaby rozwój infrastruktury,  

  rosnące bezrobocie na wsi,  

  upadek wiejskich instytucji,  

  niewielu liderów na wsi,  

  wiejską biedę,  

  ośrodki post pegeerowskie,  

  zbyt wolny rozwój grup producentów. 

Formułowane w ramach programu Polska Zachodnia 2020 dokumenty diagnostyczne i strategiczne 

wskazują na niski (nie więcej niż 5% udział rolnictwa w PKB), Zwracają uwagę na podatność głównego 

sektora produkcji rolnej w zachodniopomorskim: trzody chlewnej i zbóż na wahania koniunktury oraz 

niedostateczne rozwinięcie przetwórstwa rolnego i produkcji żywności. Niskie miejsce obszarów 

wiejskich w priorytetach Strategii uwidacznia się także w jednym z najniższych w kraju poziomie 

realizacji inwestycji infrastrukturalnych WPO WZ na obszarach wiejskich. Niemniej jednak zwiększono 

dostępność przestrzenną obszarów wiejskich poprzez skoncentrowanie inwestycji drogowych właśnie na 

tych obszarach. wzmocniono walory przyrodnicze obszarów wiejskich poprzez inwestycje środowiskowe.  

 

Tabela Udział obszarów wiejskich w interwencjach RPO województwa zachodniopomorskiego w 

latach 2007-2013 

Oś priorytetowa<Nazwa> 

Wartości 

ogółem 

Liczba 

projektów 

ogółem 

Udział 

wartościowy 

inwestycji 

(%) 

Udział 

ilościowy 

(liczba 

projektów)(%)  

 

1 526 700 

821 312 29 23 

1. Gospodarka - Innowacje - 

Technologie 330 706 742 149 18 16 

2. Rozwój infrastruktury 

transportowej i energetycznej 789 878 175 68 64 60 

3. Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego 23 196 566 6 20 29 

4. Infrastruktura ochrony środowiska 213 333 568 45 86 67 

5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 103 057 254 24 19 28 

6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 15 791 665 10 2 13 

Źródło: statystyki MRR 

 

 

 

Zgodnie z diagnozą szans rozwoju obszarów wiejskich przedstawioną w niniejszym raporcie inwestycje 

przyszłej WPR II powinny wspierać rozwój sektora OZE poprzez wykorzystanie dużych zasobów  

biomasy, a przede wszystkim energii wiatrowej. Na terenie województwa zachodniopomorskiego istnieją 

optymalne warunki wiatrowe, prędkość wiatru na najbardziej wietrznych terenach (tereny nadmorskie) 

wynosi pomiędzy 6,5 – 7,0 m/s, co stwarza dogodne warunki do powstawania farm wiatrowych; 

niezwykle korzystne prognozy rozwoju (wg szacunków 420,21 MW w skali roku), duże korzyści dla 

                                                 
93 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku dostępna: 
http://www.kiph.com.pl/sgd/wazne_informacje/strategia-zach.pdf 

http://www.kiph.com.pl/sgd/wazne_informacje/strategia-zach.pdf
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regionu(praca +11 tys. miejsc pracy, podatki, inwestycje); istnieje również naturalny animator klastrowy: 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Wspierany rozwój obszarów wiejskich położonych w 

środkowym pasie województwa z największym bezrobociem i depopulacją w kierunku uprawy roślin 

przemysłowych oraz wykorzystujących potencjał biomasy ze słomy zbóż zwiększa szanse rozwinięcie 

sektora usług dla rolnictwa na rzeczywistych terenach problemowych. Ze względu na funkcjonowanie na 

terenie województwa zachodniopomorskiego klastra Polska Izba Biomasy warto wspierać powstawanie 

organizacji producentów plantatorów roślin przemysłowych. Najwyższy udział bezrobotnych 

mieszkających na wsi do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych notowany jest w powiecie koszalińskim 

79,1%, następnie powiat gryfiński i pyrzycki 62,2%; najwyższy udział bezrobotnych do 25 roku życia 

mieszkających na wsi do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych mieszkających na wsi (średnio w regionie 

22%) notowany jest w powiecie myśliborskim 29,2% i powiecie stargardzkim 27,8%. To właśnie w tych 

powiatach powinny być lokowane inwestycje OZE spełniające również cel uwalniania nowych miejsc 

pracy dla rolników.  

W przyszłym okresie programowania szczególne znaczenie dla regionu będą odgrywać środki 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; większość regionu obejmują obszary zależne od 

rybactwa (obszary przybrzeżne Morza Bałtyckiego o dużym znaczeniu rybołówstwa morskiego oraz o 

dużej koncentracji produkcji  ryb łososiowatych, obszary przybrzeżne Morza Bałtyckiego o dużym 

znaczeniu rybołówstwa morskiego oraz o dużej koncentracji jeziorowej gospodarki rybackiej i zalewów 

przymorskich z udziałem stawów karpiowych i/lub pstrągowych). Na terenie regionu funkcjonuje obecnie 

7 LGR (z 48 LGR w skali kraju) o wysokich budżetach np. LSROR Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 

wynosi 38 mln zł do 2013 roku. Wsparcie przetwórstwa rybnego w ramach EFRR na tych terenach może 

skutkować zwiększeniem zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich. Nadal prospektywnym 

sektorem, wymagającym współfinansowania ze środków unijnych pozostaje agroturystyka w północnym 

pasie województwa. Stanowić ona będzie czynnik różnicowania działalności rolniczej, nie pociągnie 

jednak za sobą uwolnienia nowych miejsc pracy, ani nie uruchomi mechanizmu potencjału 

mnożnikowego. Rolnictwo województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się wystarczająco dużą 

przeciętną powierzchnią gospodarstwa rolnego. Charakteryzuje się jednak niską produktywnością pracy i 

brakiem inwestycji w nowe technologie i efektywne kosztowo kierunki produkcji rolnej. Rekomenduje się 

w przyszłym okresie programowania EFRR uzależnienie nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach 

województwa od wykazania się stopniem innowacyjności technologicznej produkcji rolniczej w celu 

zmiany niekorzystnej struktury wytwórczej rolnictwa. W zintegrowanym scenariuszu rozwoju 

województwa zachodniopomorskiego kluczowe znaczenie ma intensyfikacja działań Polityki Spójności w 

zakresie aktywizacji społecznej i podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego mieszkańców wsi. Działania te 

powinny być wdrażane przez LGD, zgodnie z Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Wzmacnianie kapitału 

społecznego (interakcyjnego) staje się jednym z głównych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. 

Przedstawiciele gmin województwa zachodniopomorskiego deklarują priorytet lokalnych inwestycji w 

zakresie dalszego wzmacniania infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej. Realizacja tych 

planów umożliwiłaby rozwój turystyki poza pas nadbrzeżny do atrakcyjnych przyrodniczo obszarów w 

środkowej i południowej części regionu. 
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Rysunek. Plany inwestycyjne gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 

4,44

4,22

2,90

3,65

3,83

4,05

3,49

2,96

3,98

3,44

3,16

3,89

3,62

3,53

3,60

3,01

2,62

4,02

3,77

3,40

3,60

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. instalacja kolektorów 
słonecznych.

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich konkurencyjności

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD sieci gospodarczych, 
np. klastrów, sieci/grup producenckich, innych instytucji otoczenia biznesu

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla zwiększenia ich 
konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. domy kultury, 
świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej itp. boiska, baseny, 
korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, świetlic szkolnych lub 
pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu ochrony zdrowia, 
ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej np. przystanie, tarasy 
widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
 

Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli gmin województwa zachodniopomorskiego 

 

W polityce inwestycyjnej powiatów województwa zachodniopomorskiego obszary wiejskie uwzględniane 

są głównie w priorytetach inwestycji drogowych, melioracyjnych i sieci szerokopasmowych. 

 

 

 

 



 

"Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu 
regionalnym"   Raport podsumowujący 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 270 -------------------------------------------------------------------------  
Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN 

Rysunek. Udział terenów wiejskich w planach inwestycyjnych powiatów województwa 

zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 

65,7

67,5

61,5

63,9

73,0

53,5

58,8

47,7

53,6

55,8

36,3

75,7

60,4

56,5

58,8

56,2

44,6

61,2

54,9

54,6

58,6

Drogi (budowa, modernizacja)

Budowa, rozbudowa, modernizacja chodników, ścieżek rowerowych 

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów 
zaopatrzenia w wodę, np. wodociągi, hydrofornie, itp.

Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji

Inwestycje melioracyjne

Właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inwestycje wspierające wykorzystanie energii odnawialnej np. 
instalacja kolektorów słonecznych. 

Inwestycje służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza 

Dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw dla zwiększenia ich 
konkurencyjności 

Tworzenie lub wsparcie działających na terenie gminy/powiatu/LGD 
sieci gospodarczych, np. klastrów, sieci/grup producenckich, …

Tworzenie lub wsparcie istniejących parków przemysłowych, 
parków technologicznych

Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla 
zwiększenia ich konkurencyjności

Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, np. 
domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki, strażnice OSP itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury sportowej 
itp. boiska, baseny, korty, itp.

Budowa, przebudowa lub modernizacja szkół, przedszkoli, ognisk, 
świetlic szkolnych lub pozostałej infrastruktury edukacyjnej

Budowa, przebudowa lub modernizacja szpitala, przychodni, punktu 
ochrony zdrowia, ośrodka zdrowia

Budowa, przebudowa lub modernizacja targowisk

Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej 
np. przystanie, tarasy widokowe, miejsca rekreacyjne, itp.

Przebudowa, modernizacja, rewitalizacja zabytków, budynków 
sakralnych, itp.

Budowa lub modernizacja sieci energetycznej

Dostęp do Internetu

 
 

Źródło: badanie CATI wśród przedstawicieli powiatów województwa zachodniopomorskiego 

 

Podsumowanie. Typy interwencji przyszłej perspektywy finansowej optymalizujące szanse i 

zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim. 

 

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju województwa zachodniopomorskiego bierze pod uwagę 

relatywnie niski potencjał obszarów wiejskich w zakresie różnicowania działalności w 

wyspecjalizowanych sektorze usług rolniczych oraz w sektorze przemysłu spożywczego. Wzmacnianie 

wielofunkcyjności obszarów wiejskich jest relatywnie proste na obszarze pasa nadmorskiego. Interwencje 

WPR mogą wzmacniać rozwój  rolnictwa ekologicznego (obszary chronione w ramach NATURA 2000 i 

agroturystyki. W przypadku sektora rolniczego wzmacnianie rozwoju struktury obszarowej rolnictwa 

wydaje się niekorzystne przy obecnej strukturze upraw, nie generującej miejsc pracy np. w sektorze 

spożywczym. Wskazane jest nawet uzależnianie  interwencji w zakresie modernizacji gospodarstw 

rolnych od przeznaczenia inwestycji na wzrost innowacji bądź włączenie uprawy roślin przemysłowych 
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do struktury upraw. W województwie zachodniopomorskim kluczowe staje się wspieranie Lokalnych 

Grup Działania we wdrażaniu zintegrowanych z Lokalnymi Strategiami Rozwoju działań  aktywizujących 

społecznie i zawodowo mieszkańców środkowych powiatów województwa. Wysoki potencjał biomasy 

staje się kluczowym czynnikiem rozwoju rynku pracy dla mieszkańców tych obszarów . Rekomenduje się 

więc przyjęcie strategiiWO (konkurencyjna, mini - maxi) - polegającej na koncentracji polityki rozwoju 

obszarów wiejskich wokół sektora rolnego oraz wykorzystania potencjału endogennego OZE oraz 

turystyki nadmorskiej. Rozwój funkcji turystycznej pozostałych obszarów wiejskich uzależniony jest od 

planowanych inwestycji infrastruktury drogowej oraz technicznej. Wzmacnianie kapitału społecznego 

poprzez rozwijanie narzędzi CLLD przy udziale LGD zwiększa powodzenie zdyskontowania środków 

EFRR w zakresie Polityki Rybackiej dla zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich na przykład w 

przemyśle przetwórstwa ryb. Działania, realizowane w ramach tego instrumentu powinny obejmować 

przede wszystkim: działania z zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości, przyciąganie zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki), wykorzystanie ICT dla 

rozwoju turystyki, promocji i marketingu lokalnych produktów, działania z zakresu działalności 

pozarolniczej oraz przetwórstwa, wprowadzania na rynek w tym sprzedaży bezpośredniej i marketingu 

artykułów rolnych na małą skalę lub artykułów o charakterze lokalnym/o znikomym znaczeniu w handlu 

artykułami rolno spożywczymi, Lesistość regionu jest na poziomie znacznie przewyższającym średnią 

krajową i wynosi 35%. Zakłada się zatem, że region korzystać będzie zatem w dużym stopniu z nowych 

instrumentów wsparcia gospodarki leśnej PROW po 2013 roku w tym  doradztwo dla posiadaczy lasów, 

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów, Zakładanie systemów rolnoleśnych 

oraz Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do 

obrotu produktów leśnych. Bieżącym wsparciem gospodarki leśnej będą instrumenty mające swój 

odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i Zapobieganie 

zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów. 

 

Analizując transfery pieniężne WPR i WPRyb woj. zachodniopomorskie jest jednym z regionów (oprócz 

woj. pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego), które najwięcej statystycznie skorzystały ze 

środków pomocowych. Priorytety wsparcia dostępne w ramach EFRROW 2014-2020 szczególnie istotne 

dla wykorzystania potencjału regionu to Priorytet 1. Przyspieszony transfer wiedzy i innowacyjność 

Priorytet 2.Wzrost konkurencyjności i rentowności gospodarstw, Priorytet 3.Sprawne funkcjonowanie 

łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem , Priorytet 4.Odnowa wspieranie i ochrona ekosystemów 

zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Priorytet 5.Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne. 

2.3.17 Podsumowanie 

Przedstawione w niniejszym rozdziale scenariusze rozwojowe obszarów wiejskich określają ich kierunek 

rozwoju oraz optymalny profil interwencji przyszłego okresu programowania EFFROW bazując na 

zdiagnozowanych mocnych i słabych stronach obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. 

SŁABE I MOCNE STRONY WOJEWÓDZTW 

Województwo Słabe strony Mocne strony 

Dolnośląskie 
 Duże zróżnicowanie 

procesów 

rozwojowych 

wewnątrz 

województwa; 

 Silny odpływ 

migracyjny z terenów 

górskich regionu; 

 Wysoki stopień 

 Korzystne uwarunkowania 

demograficzne – dodatnie saldo 

migracji 

 Wysoki poziom 

przedsiębiorczości;  

 Wysoki wskaźnik aktywności 

społecznej; 

 Dobre zagospodarowanie 

infrastrukturalne 

 Wysoki potencjał turystyczny 
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zdekapitalizowania 

budownictwa w części 

sudeckiej; 

 Upadek przemysłu w 

niektórych małych 

miastach. 

 Duża liczba uczelni wyższych 

Kujawsko-pomorskie  Niski poziom wykształcenie 

mieszkańców 

 Wysokie bezrobocie 

rejestrowane 

 Odpływ ludności z 

peryferyjnych obszarów 

wiejskich 

 Niski poziom pokrycia 

planami przestrzennego 

zagospodarowania 

 Brak promocji regionu i 

produktów regionalnych 

 Korzystne warunki naturalne 

dla rolnictwa 

 Efektywne i konkurencyjne 

rolnictwo 

 Rozwinięty przemysł 

przetwórstwa rolnego 

 Korzystna struktura agrarna i 

pozytywne jej zmiany 

 Brak przeludnienia agrarnego 

Lubelskie  Peryferyjność obszarów 

pogranicznych 

 Niekorzystna struktura agrarna 

 Niski poziom rozwoju 

społeczno-ekonomicznego 

 Monofunkcyjność (dominacja 

rolnictwa) 

 Niski poziom wykształcenia 

 Niska konkurencyjność 

 Korzystne warunki 

agroekologiczne 

 Czyste środowisko 

przyrodnicze 

 Zróżnicowanie kulturowe 

 Dostępność i dobra jakość 

edukacji 

 

Lubuskie 
 Nadmierne zatrudnienie w 

rolnictwie 

 Niska jakość gleb dla 

produkcji rolnej 

 Liczne zdegradowane 

obszary poprzemysłowe, 

powojskowe i 

popegeerowskie 

 Niski stopień dostępności do 

Internetu na wsi 

 Niski poziom wykształcenia 

mieszkańców 

 Wysoki poziom bezrobocia 

 Niekorzystne saldo migracji  

 Starzenie się społeczeństwa 

 Najwyższy w skali kraju 

udział lasów w powierzchni 

województwa 

 Korzystna dla rozwoju 

rolnictwa struktura agrarna  

 Wysoki poziom aktywności 

społecznej 

 Wysoki poziom 

zagospodarowania 

infrastrukturalno-

środowiskowego 

 

Łódzkie 
 Ograniczony dostęp do 

infrastruktury społecznej na 

obszarach wiejskich 

 Niska atrakcyjność 

turystyczna  

 Korzystne położenie 

względem głównych 

korytarzy transportowych 

 Wysoka aktywność 

społeczna 
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 Niekorzystna sytuacja 

demograficzna (starzenie 

się, odpływ do strefy 

metropolitalnej Łodzi) 

 Polaryzacjagospodarcze i 

społeczne regionu 

 Niekorzystna struktura 

agrarna 

 Rozproszone, rozdrobnione i 

wielokierunkowe rolnictwo 

środków pomocowych 

 Policentryczna struktura 

osadnictwa 

 Zrównoważona dystrybucja 

środków pomocowych 

Małopolskie 
 Niekorzystne cechy 

produkcyjne sektora 

rolnego 

 Niska aktywność społeczna 

 Duży udział rolnictwa 

społecznego 

 Nadmierne rozdrobnienie 

agrarne 

 Ukryte bezrobocie 

 Nieracjonalny łańcuch 

powiązań rolnik-konsument 

i słabo rozwinięty rynek 

zbytu produktów rolnych 

 Niski poziom 

zainwestowania 

infrastrukturalnego 

 Stosunkowo korzystna 

struktura demograficzna 

 Walory turystyczne  

 Różnorodność geograficzna 

 Dobra dostępność i gęsta 

sieć ośrodków miejskich 

Zróżnicowana struktura 

funkcjonalna  

Mazowieckie  Ograniczony dopływ 

kapitału zagranicznego poza 

obszary metropolitalne 

 Rozproszone osadnictwo 

wiejskie 

 Duże dysproporcje w 

rozwoju sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

 Mała liczba 

charakterystycznych 

produktów regionalnych (w 

tym turystycznych) 

 Ograniczony przestrzennie 

zasięg dyfuzji impulsów 

rozwojowych z obszaru 

metropolitalnego, 

 Najwyższy poziom rozwoju 

regionalnego w kraju 

 Korzystne warunki 

naturalne dla rozwoju 

rolnictwa 

 Wzrost efektywności 

rolnictwa  

 Spadek zatrudnienia w 

rolnictwie  

 Wysoki potencjał 

demograficzny i edukacyjny 

oraz stosunkowo wysoki 

udział ludności w wieku 

produkcyjnym 

 Rozwój rolnictwa 

ekologicznego 

Opolskie 
 Starość demograficzna, 

depopulacja 

 Zły stan urządzeń 

melioracyjnych 

 Rozwinięta 

infrastruktura 

techniczna i społeczna 

 Dobre warunki 

naturalne dla 
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 Niski poziom 

wykształcenia 

ludności 

 Emigracje zagraniczna 

 Niska atrakcyjność 

turystyczna regionu 

rolnictwa 

 Nowoczesne 

gospodarstwa o dużym 

potencjale 

produkcyjnym 

 Dobra dostępność 

komunikacyjna 

 Produkty lokalne i 

tradycje współpracy 

na poziomie lokalnym 

 Wysoki udział 

przemysłu 

spożywczego w PK B 

regionu 

Podkarpackie  Niski poziom wyposażenia w 

infrastrukturę podstawową;  

 Niska przedsiębiorczość; 

 Wysoka stopa bezrobocia;  

 Niski poziom wynagrodzeń;  

 Niewielki udział zatrudnionych 

w usługach. 

 Rozdrobnienie agrarne i niska 

towarowość rolnictwa 

 Jeden z najwyższych 

wskaźników przyrostu 

naturalnego; 

 Duża liczba potencjalnych 

pracowników mieszka w 

niewielkiej odległości od 

głównych centrów 

rozwojowych regionu;  

 Najwyższy w kraju wskaźnik 

aktywności społecznej.  

Podlaskie  Starość demograficzna 

 Niski poziom wyposażenia 

infrastrukturalnego 

 Niekorzystne warunki 

agroekologiczne 

 Mała aktywność gospodarcza i 

rosnące bezrobocie 

 Niski poziom wykształcenia 

mieszkańców wsi 

 Nadmierny odpływ migracyjny 

 Walory turystyczne rejonu 

pojezierza i Białowieży 

 Stosunkowo korzystna 

struktura agrarna 

 Wielokulturowość obszarów 

pogranicza 

 Stosunkowo duży transfer 

środków pomocowych UE 

Pomorskie  Wysoki poziom 

bezrobocia w części 

popegeerowskiej 

województwa; 

 Wysoki poziom 

zdekapitalizowania 

urządzeń 

melioracyjnych na 

Żuławach;  

 Niski poziom rozwoju 

przetwórstwa rolno-

spożywczego  

 Duża różnorodność 

oferowanych usług 

publicznych;  

 Bardzo dobre warunki do 

produkcji rolnej na Żuławach; 

 Wysoki poziom aktywności 

społecznej na Kaszubach;  

 Wysoki poziom 

przedsiębiorczości. 

Śląskie  Starość demograficzna na 

obszarach poza strefami 

podmiejskimi 

 Zanieczyszczenie środowiska 

 Niska towarowość rolnictwa 

 Dobra dostępność do 

obszarów wiejskich do oferty 

konurbacji 

 Rozwinięta infrastruktura 

techniczna i społeczna 
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 Zależność ludności wiejskiej od 

dojazdów do pracy w miastach 

 Rynek zbytu dla produktów 

rolnych 

 Duży potencjał ludnościowy, 

niskie bezrobocie i wysokie 

zatrudnienie poza rolnictwem 

 Kapitał ludzki oparty na 

wykształceniu i tożsamości 

regionalnej mieszkańców 

Świętokrzyskie  Wysoka atrakcyjność 

turystyczna 

 Wysoki poziom 

komputeryzacji szkół 

 Korzystny układ sieci 

osadniczej 

 Dobre warunki 

agroekologiczne w 

południowej części regionu 

 Wysoka atrakcyjność 

turystyczna 

 Spadek liczby zatrudnionych w 

rolnictwie 

 Wysoki poziom komputeryzacji 

szkół 

 Korzystny układ sieci 

osadniczej 

Warmińsko-mazurskie  Polaryzacja sytuacji społeczno-

demograficznej 

 Migracje z obszarów wiejskich 

do miast (głównie osób w 

wieku produkcyjnym) 

 Niska aktywność zawodowa 

 Problem długotrwałego 

bezrobocia 

 Niski poziom 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

 Brak organizacji i 

zrzeszeń producentów 

  

 Korzystna struktura wieku 

 Wysoka aktywność społeczna 

 Korzystna struktura agrarna 

 Cenne walory środowiskowe 

 Rozwój turystyczny regionu 

 Wysoka specjalizacja i 

towarowość rolnictwa 

 

Wielkopolskie  Wewnętrzne dysproporcje 

gospodarcze i społeczne  

 Wysoka stopa bezrobocia na 

obszarach wiejskich i wysoki 

udział zatrudnionych w 

rolnictwie 

 Słaba dostępność obszarów 

peryferyjnych województwa 

 słabo rozwinięty sektor usług 

pozarolniczych 

 

 Duży potencjał i wysoka 

aktywność podmiotów 

gospodarczych oraz ludności 

 Wysoka wydajność produkcji 

rolniczej 

 Ogólnie korzystna struktura 

demograficzna,  

 Wysoki poziom  wykształcenia 

mieszkańców 

 Wysoki poziom kultury rolnej 

 

Zachodniopomorskie  Długotrwałe bezrobocie na 

wsi, patologie społeczne 

 Odpływ młodej ludności 

 Polaryzacja gospodarcza 

regionu 

 Rolnictwo ekstensywne 

skoncentrowanena produkcji 

roślinnej,  

 Znaczne powierzchnie 

odłogów i ugorów 

 Aktywność gospodarcza, 

szczególnie w regionie 

nadmorskim 

 Duże nowoczesne 

gospodarstwa rolne, niskie 

zatrudnienie w rolnictwie 

 Atrakcyjne położenie dla 

inwestorów zagranicznych 

 Zwarta sieć osadnicza 

 Atrakcyjność turystyczna 
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 Słaby poziom 

rozwojuprzetwórstwa rolno-

spożywczego 

obszarów nadmorskich 

 

 

 

ZAGROŻENIA I SZANSE ROZWOJOWE 

Województwo Zagrożenia rozwojowe Szanse rozwojowe 

Dolnośląskie 
 Niewystarczające 

wewnętrzne 

skomunikowanie w 

regionie 

 Pogarszające się 

uwarunkowania 

makroekonomiczne w 

rolnictwie w regionie 

 Pogłębiająca się 

polaryzacja społeczno-

gospodarcza pomiędzy 

regionem sudeckim i 

obszarem 

metropolitalnym 

Wrocławia 

 Policentryczna struktura 

osadnictwa  

 Korzystne położenie i 

uwarunkowania naturalne 

 Wysoki potencjał turystyczny 

 Nadgraniczne położenie 

Kujawsko-pomorskie  Starzenie się społeczeństwa i 

odpływ ludności 

 Brak respektowania zasad 

tradycyjnej dobrej kultury 

rolnej na rzecz monokultury 

 Pogłębiające problemy na 

rynku pracy w związku z 

planowanym ograniczeniem 

zatrudnienia w rolnictwie 

(brak alternatywy dla 

zatrudnienia pozarolniczego) 

 Podejście terytorialne w 

ramach WPR 

 Wsparcie dla licznych 

nowoczesnych gospodarstw 

 Wsparcie dla małych i średnich 

przedsiębiorstw z branży 

przetwórstwa rolnego 

 Pozyskanie energii z OZE 

Lubelskie  Odpływ migracyjny z terenów 

peryferyjnych 

 Brak polityki wielofunkcyjności 

wsi 

 Niska aktywność gospodarcza i 

inwestycyjna 

 Niekorzystne przepisy prawno-

administracyjne dotyczące 

działalności gospodarstw 

rolnych 

 Brak organizacji rynku zbytu 

produktów rolnych 

 Możliwość korzystania z 

relatywnie dużej pomocy w 

ramach wsparcia przez UE 

 Wzrost aktywności społecznej 

mieszkańców 

 Wysoki potencjał w zakresie 

możliwości produkcji upraw 

specjalizowanych 

 Możliwy wzrost towarowości i 

produktywności sektora 

rolniczego 

 Potencjał dobrze 

wyedukowanej młodzieży 

 Możliwość rozwoju turystyki w 

oparciu o potencjał 

przyrodniczy i kulturowy 

Lubuskie 
 Marginalizacja terenów  Współpraca 
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położonych peryferyjnie 

 Odpływ migracyjny 

młodzieży 

 Brak perspektyw dla 

rozwoju rolnictwa 

 Niewykorzystany potencjał 

rozwoju turystyki 

międzynarodowa z 

niemieckim regionem 

Brandenburgia 

 Możliwość rozwoju rynku 

usług nastawionych na 

konsumentów z Niemiec 

 Duży potencjał regionu w 

zakresie produkcji czystej 

energii 

 

Łódzkie 
Brak wyraźnych przewag 

konkurencyjnych rolnictwa 

Pogarszająca się 

konkurencyjność regionu w 

stosunku do Wielkopolski i 

Mazowsza 

Brak perspektyw dla 

rozwoju pozarolniczego 

rynku pracy 

 

 Możliwość zwiększenie 

udziału upraw 

wyspecjalizowanych 

(sadownictwo i warzywa) 

 Rozwój turystyki wiejskiej 

opartej na produktach 

regionalnych i lokalnych 

 Możliwość wykorzystania 

zwornikowego położenia i 

dobrej dostepności 

komunikacyjnej 

 Potencjał subregionalnych i 

lokalnych ośrodków obsługi 

obszarów wiejskich 

Małopolskie 
 Rosnące bezrobocie 

 Stagnacja w strukturze 

rolnictwa 

 Wyzwania dla 

pozarolniczego rynku pracy 

w kontekścieprzeludnienia 

agrarnego 

 Ekstremalne zjawiska 

przyrodnicze 

 Możliwość rozwoju 

alternatywnych funkcji 

gospodarczych na wsi 

 Ekorozwój i produkcja 

biomasy, jako alternatywny 

kierunek dla rolnictwa 

tradycyjnego 

 Rozwój różnych form 

turystyki i rekreacji 

 Wzrost przedsiębiorczości 

na terenach wiejskich 

 Wzrost popytu na produkty 

regionalne 

 

Mazowieckie 
 Słabnące znaczenie 

ośrodków subregionalnych 

 Tereny peryferyjne 

zagrożone marginalizacją 

 Zbyt powolny rozwój 

pozarolniczego rynku pracy 

 Redukcja środków 

pomocowych dla regionu 

 Wzrost efektywności 

rolnictwa 

 Spadek bezrobocia 

 Możliwość wykorzystania 

zasobów kapitału ludzkiego 

w kontekście rozwoju 

gospodarki opartej na 

wiedzy 
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(Mazowsze „regionem 

przejściowym”) 
 Rosnący potencjał społeczny 

i ekonomiczny obszaru 

metropolitalnego Warszawy 

 Poprawiająca się dostępność 

komunikacyjna 

Opolskie 
 Bardzo niekorzystne 

procesy demograficzne 

 Niekorzystny 

wizerunek regionu 

 Słabnący potencjał 

społeczno-

ekonomiczny w 

stosunku do regionów 

sąsiedzkich 

 Rozwój ICT i 

podnoszenie kapitału 

ludzkiego regionu 

 Promocja produktów 

lokalnych 

 Transfery finansowe 

emigrantów 

 Dalszy rozwój i 

modernizacja 

przemysłu 

spożywczego 

 Wzrost integracji 

poziomej i pionowej 

łańcucha 

żywieniowego 

 Potencjał rozwoju OZE 

Podkarpackie  trwały odpływ migracyjny;  

 niska innowacyjność 

gospodarki;  

 słabe uwarunkowania 

naturalne dla rozwoju 

rolnictwa;  

 peryferyzacja regionu 

 duży popyt wewnętrzny 

na różnego rodzaju 

usługi;  

 możliwość 

wykorzystania 

potencjału turystyczny 

 poprawa dostępności i 

tranzytowy charakter 

regionu 

 potencjał produkcji 

biopaliw 

Podlaskie  Niekorzystne procesy 

demograficzne 

 BezrobociePeryferyjność 

 Utrudnienia środowiskowe w 

rolnictwie 

 Niska atrakcyjność 

inwestycyjna 

 

 

 Walory turystyczne i czyste 

środowisko 

 Pozytywny wizerunek regionu 

 Możliwość produkcji zdrowej 

żywności 

 Uśpione możliwości 

współpracy trans granicznej 

 Integracja pionowa i pozioma 

producentów żywności 

 Modernizacja i dalszy rozwój 

przemysłu spożywczego 

 Wzrost innowacyjności 

produkcji rolnej przy 

wykorzystaniu regionalnego 

potencjału naukowego 

Pomorskie  Niewydolność transportowa 

niektórych szlaków – np. w 

 Różnorodność funkcjonalna 

województwa, dająca 
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sezonie letnim w części 

nadmorskiej  

 Słabe skomunikowanie 

wewnętrzne w regionie  

  

podstawy do wielofunkcyjnego 

rozwoju wsi 

 Wysoki potencjał do rozwoju 

funkcji turystycznej  

 Korzystna struktura osadnicza 

(duża liczba małych 

miasteczek)  

 Dobre warunki do rozwoju 

rybołówstwa morskiego i 

śródlądowego 

Śląskie  

 Niewydolność systemu 

transportowego  

 Kryteria dostępu do 

programów UE wykluczające 

obszary wiejskie 

województwa 

 Możliwość specjalizacji w 

produkcji warzyw na rynek 

regionalny 

 Tożsamość regionalna 

stymulująca rozwój lokalny 

oparty na potencjale 

endogenicznym 

 Szanse wielofunkcyjnego 

rozwoju 

 Duży rynek zbytu dla 

produktów i usług 

Świętokrzyskie  Brak konsekwentnej i spójnej 

polityki inwestowania w 

kapitał ludzki 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Odpływ młodzieży do miast, w 

tym poza województwo 

 Peryferyjne położenie regionu 

względów głównych centrów 

rozwojowych kraju 

 Wsparcie ze środków UE w 

ramach Programu 

Operacyjnego  „Rozwój Polski 

Wschodniej” 

 Promocja i ochrona obszarów 

o wysokich walorach 

przyrodniczych i kulturowych 

 Możliwości wykorzystania 

potencjału turystycznego 

 Ścisła współpraca samorządów 

ze strefą badawczo-rozwojową 

 Spadek liczby 

zatrudnionych w 

rolnictwie 

 Modernizacja 

sektora owocowo-

warzywnego 

Warmińsko-mazurskie  Peryferyzacja w polityce 

przestrzennej kraju 

 Brak spójności terytorialnej i 

niska gęstość lokalnych 

ośrodków wzrostu 

 Ograniczone 

możliwościinwestycji 

zewnętrznych 

 Słabe skomunikowanie 

wewnętrzne i zewnętrzne 

regionu 

 Możliwość rozwoju turystyki w 

oparciu o potencjał 

przyrodniczy i kulturowy 

 Promowanie rozwoju 

rolnictwa i działań 

towarzyszących w 

partnerstwie ze środowiskiem 

 Regionalizacja działań PROW 

w kolejnej perspektywie 

finansowej 

 Młode społeczeństwo regionu 

 Rozwój przemysłu 

spożywczego oraz hodowli 

zwierząt 

 Potencjał OZE 
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Wielkopolskie  Małe możliwości 

dywersyfikacji 

działalności pozarolniczej 

na obszarach 

peryferyjnych, 

 Pogłębiające się 

dysproporcje między 

aglomeracją poznańską a 

resztą województwa 

 

 Możliwości wzmacniania 

konkurencyjności 

rolnictwa na rynku 

krajowym i zagranicznym,  

 Malejące bezrobocie 

 Możliwości wykorzystania 

potencjału badawczo-

rozwojowego 

 

Zachodniopomorskie  Ograniczenia dla inwestycji 

związane z obszarami 

NATURA 2000 

 Ekstensyfikacja rolnictwa 

związana ze słabością 

przetwórstwa rolnego oraz 

roślinnym kierunkiem 

produkcji 

 Słaby poziom kapitału 

ludzkiego na większości 

obszarów wiejskich 

 

 Rozwój turystyki wiejskiej, 

także poza obszarem 

nadmorskim 

 Dogodne warunki do rozwoju 

OZE 

 Duży potencjał w zakresie 

gospodarki rybnej 

 Produkcja żywności 

ekologicznej 

 Rozwój rybactwa w oparciu o 

zwiększone dofinansowanie w 

przyszłym okresie 

programowania 

Typ wybranej strategii SWOT/TOWS uzależniony był on konfiguracji czynników endogennych obszarów 

wiejskich takich jak: potencjał społeczno-demograficzny, czynniki infrastrukturalno-środowiskowe, 

uwarunkowania gospodarcze, struktura przestrzenna rolnictwa, sytuacje sektora rolnego i spożywczego. 

Zagrożenia i szanse lokowane były w tempie rozwoju gospodarczego danego regionu oraz prognozach 

makroekonomicznych i regionalnych dla Polski, stopie bezrobocia w skali regionalnej, znaczeniu i roli 

funkcjonalnej ośrodków subregionalnych, miejscu obszarów wiejskich w polityce regionalnej oraz 

tendencjach rynkowych sektora rolno-spożywczego. Planowane kierunki interwencji EFFROW (w tym 

zmiany w WPR I  oraz priorytetyzacja WPR II w przyszłej perspektywie finansowej) stanowiły również 

jedną z szans/bądź ograniczeń rozwojowych. Opracowane na poziomie regionów scenariusze rozwojowe  

- zgodnie ze zdiagnozowanymi silnymi i słabymi stronami obszarów wiejskich, akcentowały rolę 

Priorytetów WPR II skierowane na wsparcie przemysłu rolno-spożywczego oraz rolę wielofunduszowych 

(łączących fundusze Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej) interwencji realizowanych w ramach 

instrumentu CLLD. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, prowadzone na poziomie obszarów 

funkcjonalnych ośrodków subregionalnych (przy włączeniu miast powiatowych) również zostały 

wskazane jako instrument zwiększenia funkcjonalności miast wobec obszarów wiejskich.  

Osobno przeanalizowano rolę interwencji skierowanych na wsparcie środowiska i gospodarki leśnej. 

Obszary kraju charakteryzują się wysokim wskaźnikiem lesistości na poziomie 29%. Obecnie 

powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9121,3 tys. ha (wg GUS – stan w dniu 31.12.2010 r.). Wielkość ta 

zalicza Polskę do grupy krajów o największej powierzchni lasów(po Francji, Niemczech i Ukrainie). 

Rozwój obszarów wiejskich będzie zatem w znaczymy stopniu wspierany dostępnymi w PROW 

instrumentami skierowanymi na rozwój gospodarki leśnej. Z uwagi jednak na zróżnicowanie regionów 

pod względem lesistości w różny sposób przedstawiać się będzie możliwy scenariusz wsparcia 

gospodarki leśnej regionów W przypadku terenów z wysokim wskaźnikiem lesistości (lubuskie, 

podkarpackie, pomorskie) wskazać można na istotne znaczenie nowych instrumentów PROW po 2013 

roku na rzecz wsparcia gospodarki leśnej (tj. Doradztwo dla posiadaczy lasów, Inwestycje w rozwój 

obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów, Zakładanie systemów rolnoleśnych oraz Inwestycje w 

nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów 

leśnych. Tymczasem w regionach gdzie wskaźnik lesistości jest poniżej średniej krajowej (łódzkie, 
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mazowieckie, lubelskie) można wskazać na większy udział wsparcia instrumentów pomocowych 

mających swój odpowiednik w PROW 2007-2013 tj. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego i 

Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz 

odtwarzanie lasów. Szczegółowe zestawienie planowanych instrumentów wsparcia PROW kierowanych 

na tereny wiejskie przedstawia poniższy Rysunek: 
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Rysunek. Działania PROW w obecnym i przyszłym okresie 

programowania

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) SEC(2011)1153 i SEC(2011)1154 
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3 WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Mocne i słabe strony obszarów wiejskich w Polsce są bardzo zróżnicowane regionalnie w skali Polski. 

Można wyróżnić regiony z silna funkcja rolniczą, a spośród nich województwa konkurencyjne i takie, 

które jeszcze nie wkroczyły na ścieżkę wysokiej towarowości i produktywności pracy. Pozycja 

konkurencyjna obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym najsilniej jest uzależniona od renty położenia 

(warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych) oraz od rentowności sektora spożywczego. Walory 

przyrodnicze i krajobrazowe, skupienie bądź rozproszenie osadnictwa oraz infrastruktura drogowa to 

kolejne aspekty różnicujące konkurencyjność obszarów wiejskich w skali kraju. Wszystkie te czynniki 

implikują warunki ustalania kopert regionalnych oraz ustalenia zakresu instrumentu elastyczności 

EFFROW w skali regionu.  

Analizy przedstawione w raporcie pokazały, iż w skali niemal każdego regionu istnieje silne 

zróżnicowanie obszarów wiejskich ze względu na typ funkcjonalno-przestrzenny. Wzmacnianie 

wielofunkcyjności obszarów wiejskich nie zawsze przynosi dobre efekty ze względu na niską rolę 

ośrodków subregionalnych, bezrobocie i degradację gospodarczą miast gminnych i powiatowych 

stanowiących potencjalny rynek pracy dla osób nadzatrudnionych w rolnictwie. Relatywnie niski kapitał 

ludzki i społeczny na obszarach wiejskich nie może być traktowany jako potencjał endogenny. Obszary 

wiejskie rozwijają się w Polsce przede wszystkim dzięki interwencjom publicznym, w tym interwencjom 

unijnym.  

Przy określaniu szans i zagrożeń obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym wzięto więc pod uwagę 

kierunek interwencji unijnej na tych obszarach w perspektywie finansowej w latach 2014-2020– zarówno 

ramach Polityki Spójności jak i WPR.  

Istotnym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku będzie wzmocnienie terytorialne 

(a nie sektorowe) aspektu polityki rozwoju obszarów wiejskich. Środki, jakie należy wdrożyć, 

zostaną połączone w pakiety terytorialne zarówno w ramach Polityki spójności jak i EFFROW. 

Przewidziano też lepsze skoordynowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z pozostałą 

częścią funduszy strukturalnych (COM (2011) 809 i 811). Zgodnie z założeniami dotyczącymi Wspólnych 

Ram Strategicznych, w zakresie terytorialnego rozwoju obszarów wiejskich, obligatoryjnym 

instrumentem polityki spójności stają się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dające możliwość wsparcia 

na różnych obszarach (uwzględniającego powiązanie funkcjonalne i przestrzenne miasto-wieś, ze 

szczególnym uwzględnieniem kluczowych miast powiatowych). Kolejny instrument – CLLD – bazujący na 

doświadczeniu podejścia LEADER umożliwi budowanie spójnych terytorialnie strategii lokalnych 

wzmacniania kapitału społecznego i potencjału zatrudnieniowego obszarów wiejskich. Zwiększona 

zostanie także rola instrumentów finansowych spoza środków europejskich w obszarze sektora 

przemysłowego związanego z sektorem rolno-spożywczym. Oparcie rozwoju terytorialnego o strategie 

lokalne i podejście zintegrowane (COM (2011) 615) daje możliwości uzyskania większej 

komplementarności oraz efektu synergii interwencji realizowanych na obszarach wiejskich niż w 

poprzednim i bieżącym okresie programowania94. Można stwierdzić, iż Zintegrowane Instrumenty 

Terytorialne będą głównym narzędziem wsparcia na obszarach wiejskich, których konkurencyjność 

zależy od wsparcia funkcjonalnego ośrodków miejskich – np. w zakresie chłonności rynku pracy bądź 

inwestycji podnoszących atrakcyjność turystyczną obszaru. Z kolei CLLD będzie wiodącym narzędziem w 

zakresie wsparcia agroturystyki, regionalności obszaru oraz działań wspierających integracje poziomą i 

pionową obszarów wiejskich i miast gminnych.  

Większość regionalnych strategii rozwoju nie traktuje obszarów wiejskich priorytetowo. Definiowane są 

na ogół jako obszar problemowy, z deficytowym kapitałem ludzkim i społecznym, z niskim potencjałem 

gospodarczym. Niemniej jednak w ramach regionalnych programów operacyjnych poczyniono na 

terenach wiejskich większość inwestycji drogowych (zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym) 

oraz środowiskowym. Obszary wiejskie miały również priorytet w inwestycjach infrastruktury 

technicznej. Działania te przyczyniły się do wzrostu potencjału endogennego obszarów wiejskich. Brak 

wystarczających inwestycji w infrastrukturę społeczną na obszarach wiejskich (szczególnie z rozproszoną 

                                                 
94 Źródło: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich, FundEko, 2011 
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struktura osadniczą) nie wzmacniał potencjalnej rezydencjalnej funkcji wsi. Plany inwestycyjne gmin i 

powiatów województw zakładają dalszą kontynuację inwestycji infrastrukturalnych (wodno-

kanalizacyjnych, melioracyjnych i drogowych) na obszarach wiejskich nie priorytetyzując deficytowych 

obszarów wymagających inwestycji w kapitał ludzki. Niestety, definiowanie obszarów wiejskich jako 

problemowych i nie generujących przewagi komparatywnej obszaru zaskutkowało koncentrowaniem się 

wyłącznie na aktywnych czynnikach potencjału endogennego i lekceważeniem tzw. czynnika uśpionego 

związanego z potencjałem społeczno-demograficznym. Wydaje się, że odtworzenie tego kapitału byłoby 

bardzo trudne i kosztowne.  

Niską skutecznością  i efektywnością zatrudnieniową wykazały się  interwencje EFS, wzmacniające kapitał 

ludzki w kierunku pozarolniczym. Wspierały one raczej negatywny trend depopulacji tych obszarów ze 

względu na niską chłonność rynku pracy obszarów wiejskich poza sektorem rolno-spożywczym i słabe 

znaczenie przedsiębiorczości skierowanej na rynek usług pozarolniczych.  

W przyszłym okresie programowania obu polityk europejskich wzrośnie rola wzmacniania 

konkurencyjności wszystkich sektorów gospodarki – w tym sektora rolno-spożywczego. Wydaje się, że w 

regionach z wyraźną funkcją rolniczą wspieranie innowacyjności i konkurencyjności międzynarodowej 

przemysłu spożywczego w ramach Polityki Spójności przyczyni się do wzmocnienia specjalizacji, 

towarowości i produktywności rolnictwa oraz przyspieszy proces wzmacniania pozycji producentów 

rolnych w łańcuchu żywności. Kolejny priorytetowy cel Polityki Spójności  - transformacja w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej, wzmacniać będzie inwestycje EFFROW w zakresie wspierania rolników w 

specjalizacji OZE. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu  - kolejny cel PS pozostanie 

komplementarny do wzmacniania potencjału gospodarczego obszarów wiejskich o charakterze 

rezydentalnym i turystycznym, uwalniania potencjału miejsc pracy.  

Można stwierdzić, iż kierunek wsparcia, określony we Wspólnych Ramach Strategicznych stanowi dużą 

szanse dla obszarów wiejskich w Polsce w zakresie celów stawianych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Rolnictwa i Rybactwa. Wymóg oparcia programowania operacyjnego w przyszłej 

perspektywie finansowej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych i obszarów strategicznej 

interwencji będzie wspierał znaczenie funkcjonalne miast gminnych i powiatowych przyczyniając się do 

zmiany tendencji degradacji obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich w ich funkcjach pozarolniczych.  

Nie ulega jednak wątpliwości – w świetle wyników analiz przedstawionych w niniejszym raporcie, że 

skuteczność i efektywność polityk skierowanych na rozwój obszarów wiejskich zależy od ich 

zintegrowanej definicji  i priorytetyzacji na poziomie regionalnym.  

 



 

 

Tabela. Zestawienie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym 

 

Województwo Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Strategia 

obszarów 

wiejskich 

Kluczowe Priorytety 

WPR II 

dolnośląskie Korzystne 

uwarunkowania 

demograficzne – 

dodatnie saldo migracji 

Wysoki poziom 

przedsiębiorczości  

Wysoki wskaźnik 

aktywności społecznej 

Dobre 

zagospodarowanie 

infrastrukturalne; 

Duża liczba uczelni 

wyższych w regionie 

Duże zróżnicowanie 

procesów 

rozwojowych 

wewnątrz 

województwa; 

Silny odpływ 

migracyjny z 

terenów górskich 

regionu; 

Wysoki stopień 

zdekapitalizowania 

budownictwa w 

części sudeckiej; 

Upadek przemysłu w 

niektórych małych 

miasteczkach. 

Policentryczna 

struktura osadnictwa  

Korzystne położenie 

i uwarunkowania 

naturalne 

Wysoki potencjał 

turystyczny; 

Nadgraniczne 

położenie 

Niewystarczające 

wewnętrzne 

skomunikowanie w regionie 

Pogarszające się 

uwarunkowania 

makroekonomiczne w 

rolnictwie w regionie 

Bardzo słabe wewnętrzne 

skomunikowanie regionu – 

szczególnie części sudeckiej z 

Wrocławiem 

Konkurenc

yjna (mini-

maxi) 

Priorytet 2. Wsparcie 

żywotności 

gospodarstw, 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna,Priory

tet 6. Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich.  

 

kujawsko-

pomorskie 

Korzystne warunki 

naturalne dla rolnictwa 

Efektywne i 

konkurencyjne 

rolnictwo 

Rozwinięty przemysł 

przetwórstwa rolnego 

Korzystna struktura 

agrarna i pozytywne jej 

zmiany 

Brak przeludnienia 

Niski poziom 

wykształcenia 

mieszkańców; 

Odpływ ludności 

Wysokie bezrobocie 

rejestrowane 

Słabe przygotowane 

planistyczne 

Brak promocji 

regionu i produktów 

regionalnych 

Podejście 

terytorialne w 

ramach WPR 

Wsparcie dla 

licznych 

nowoczesnych 

gospodarstw 

Wsparcie dla małych 

i średnich 

przedsiębiorstw z 

branży przetwórstwa 

Starzenie się społeczeństwa i 

odpływ ludności 

Brak respektowania zasad 

tradycyjnej dobrej kultury 

rolnej na rzecz monokultury 

Brak miejsc pracy dla 

ludności, która odejdzie z 

sektora rolnego 

Konserwat

ywna 

(maxi-

mini) 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 
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agrarnego rolnego 

Pozyskanie energii z 

OZE 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa. 

lubelskie Korzystne warunki 

agroekologiczne 

Czyste środowisko 

przyrodnicze 

Zróżnicowanie 

kulturowe 

Dostępność i dobra 

jakość edukacji 

 

Peryferyjność 

obszarów 

pogranicznych 

Niekorzystna 

struktura agrarna 

Niski poziom 

rozwoju społeczno-

ekonomicznego 

Monofunkcyjność 

(dominacja 

rolnictwa) 

Niski poziom 

wykształcenia 

Możliwość 

korzystania z 

relatywnie dużej 

pomocy w ramach 

wsparcia przez UE 

Wzrost aktywności 

społecznej 

mieszkańców 

Wysoki potencjał w 

zakresie możliwości 

produkcji upraw 

specjalizowanych 

Możliwy wzrost 

towarowości i 

produktywności 

sektora rolniczego 

Potencjał dobrze 

wyedukowanej 

młodzieży 

Możliwość rozwoju 

turystyki w oparciu o 

potencjał 

przyrodniczy i 

kulturowy 

Odpływ migracyjny z 

terenów peryferyjnych 

Brak alternatyw dla funkcji 

rolniczej 

Niska konkurencyjność 

rolnictwa 

Niska aktywność 

gospodarcza i inwestycyjna 

Niekorzystne przepisy 

prawno-administracyjne 

dotyczące działalności 

gospodarstw rolnych 

Brak organizacji rynku zbytu 

produktów rolnych 

Agresywn

a (maxi-

maxi) 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 

6. Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich  

 

lubuskie Najwyższy w skali kraju 

udział lasów w 

powierzchni 

województwa 

Korzystna dla rozwoju 

rolnictwa struktura 

Nadmierne 

zatrudnienie w 

rolnictwie 

Niska jakość gleb dla 

produkcji rolnej 

Liczne 

Ścisła współpraca 

międzynarodowa z 

niemieckim 

regionem 

Brandenburgia 

Promocja 

Marginalizacja terenów 

położonych peryferyjnie 

Odpływ migracyjny 

młodzieży 

Brak perspektyw dla rozwoju 

rolnictwa 

Defensyw

na (mini-

mini) 

Priorytet 2. Wsparcie 

żywotności 

gospodarstw, 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 
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agrarna  

Wysoki poziom 

aktywności społecznej 

Wysoki poziom 

czynników 

infrastrukturalno-

środowiskowych 

Współpraca 

międzynarodowa z 

niemieckim regionem 

Brandenburgia 

 

zdegradowane 

obszary 

poprzemysłowe, 

powojskowe i 

popegeerowskie 

Niski stopień 

dostępności do 

Internetu na wsi 

Niski wskaźnik 

wykształcenia na 

poziomie wyższym 

Niewykorzystany 

potencjał rozwoju 

turystyki  

Wysoki poziom 

bezrobocia 

Niekorzystne saldo 

migracji  

Starzenie się 

społeczeństwa 

charakterystycznych 

produktów 

regionalnych  

Rozwój turystyki  

 

 ryzykiem, Priorytet 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. 

Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich. 

 

Łódzkie Korzystne położenie 

względem głównych 

korytarzy 

transportowych 

Wysoka aktywność 

społeczna 

Dobrze rozwinięta sieć 

wodociągów 

Wysoki poziom 

komputeryzacji szkół 

Zły dostęp do 

infrastruktury 

społecznej na 

obszarach wiejskich 

Niska atrakcyjność 

turystyczna  

Niekorzystna 

sytuacja 

demograficzna 

Dysproporcje 

gospodarcze i 

społeczne wewnątrz 

województwa 

Niekorzystna 

Zwiększenie udziału 

upraw 

wyspecjalizowanych 

Równomierne pod 

względem czasowym 

i przestrzennym 

rozprowadzanie 

środków na 

modernizację 

obszarów wiejskich.  

Wzmocnienie 

inicjatywy oddolnej 

wśród mieszkańców 

obszarów wiejskich 

Niekorzystna sytuacja 

demograficzna 

Rozproszone, 

rozdrobnione i 

wielokierunkowe 

rolnictwo, 

Brak inicjatyw oddolnych 

wśród mieszkańców 

obszarów wiejskich, 

Niska konkurencyjność 

rolnictwa 

 

 Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 
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struktura agrarna 

Niski stopień 

specjalizacji w 

rolnictwie 

Rozwój turystyki 

wiejskiej opartej na 

produktach 

regionalnych i 

lokalnych 

rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. 

Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich. 

 

 

małopolskie Stosunkowo korzystna 

struktura 

demograficzna 

Walory turystyczne  

Różnorodność 

geograficzna 

Dobra dostępność i 

gęsta sieć ośrodków 

miejskich 

Zróżnicowana struktura 

funkcjonalna 

Niekorzystne cechy 

produkcyjne sektora 

rolnego 

Duża polaryzacja 

przestrzenna 

Niska aktywność 

społeczna 

Duży udział 

rolnictwa 

społecznego 

Nadmierne 

rozdrobnienie 

agrarne 

Ukryte bezrobocie 

Możliwość rozwoju 

alternatywnych 

funkcji 

gospodarczych na 

wsi 

Ekorozwój i 

produkcja biomasy 

jako źródła energii 

Rozwój różnych form 

turystyki i rekreacji 

Wzrost 

przedsiębiorczości 

na terenach 

wiejskich 

 

Rosnące bezrobocie 

Brak wyraźnych zmian w 

strukturze rolnictwa 

Przeludnienie agrarne 

Nieracjonalny łańcuch 

powiązań rolnik-konsument i 

słabo rozwinięty rynek zbytu 

produktów rolnych 

Niski poziom 

zainwestowania 

infrastrukturalnego 

Mieszana 

w 

zależności 

od renty 

położenia 

Priorytet. 1 Transfer 

wiedzy w rolnictwie, 

Priorytet 4. 

Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. 

Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich 

 

mazowieckie Najwyższy poziom 

rozwoju regionalnego w 

kraju 

Korzystne warunki 

naturalne dla rozwoju 

rolnictwa 

Ograniczony dopływ 

kapitału 

zagranicznego poza 

obszary 

metropolitalne 

Niski poziom 

Wzrost efektywności 

rolnictwa 

Rozwój rolnictwa 

ekologicznego i 

wolnego od żywności 

genetycznie 

Słabnące znaczenie 

ośrodków subregionalnych 

Tereny peryferyjne 

zagrożone marginalizacją 

Zbyt powolny rozwój 

pozarolniczego rynku pracy 

Konserwat

ywna 

(maxi-

mini) 

Priorytet 1. Transfer 

wiedzy w rolnictwie, 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 
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Spadek bezrobocia 

Wzrost efektywności 

rolnictwa  

Spadek zatrudnienia w 

rolnictwie  

Wysoki potencjał 

demograficzny i 

edukacyjny oraz 

stosunkowo wysoki 

udział ludności w wieku 

produkcyjnym 

Rozwój rolnictwa 

ekologicznego i wolnego 

od żywności 

genetycznie 

modyfikowanej 

urbanizacji poza 

OMW i rozproszone 

osadnictwo wiejskie 

Duże dysproporcje w 

rozwoju sieci 

wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

Spadek aktywności 

społecznej 

Zbyt mała liczba 

charakterystycznych 

produktów 

regionalnych (w tym 

turystycznych) 

Ograniczony 

przestrzennie zasięg 

dyfuzji impulsów 

rozwojowych z 

obszaru 

metropolitalnego, 

zagrożenie 

marginalizacją 

terenów położonych 

peryferyjnie 

modyfikowanej 

Wysoki potencjał 

edukacyjny ludności 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. 

Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich. 

 

 

opolskie Rozwinięta 

infrastruktura 

techniczna i społeczna 

Dobre warunki 

naturalne dla rolnictwa 

Nowoczesne 

gospodarstwa o dużym 

potencjale 

produkcyjnym 

Dobra dostępność 

Starość 

demograficzna, 

depopulacja 

Zły stan urządzeń 

melioracyjnych 

Niekorzystny 

wizerunek regionu 

Niski poziom 

wykształcenia 

ludności 

Rozwój ICT i 

podnoszenie kapitału 

ludzkiego regionu 

Promocja produktów 

lokalnych 

Powrót emigrantów 

z Niemiec 

Sprowadzenie rolnictwa 

regionu do zaopatrzenia w 

surowce (słabość 

przetwórstwa) 

Emigracja zagraniczna i 

starzenie się społeczeństwa 

Konkurenc

yjna (mini-

maxi) 

Priorytet 2. Wsparcie 

żywotności 

gospodarstw 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 
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komunikacyjna 

Produkty lokalne i 

tradycje współpracy na 

poziomie lokalnym 

Słabość przemysłu 

przetwórstwa 

rolnego 

Emigracje 

zagraniczna 

Niska atrakcyjność 

turystyczna regionu 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna,Priory

tet 6. Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich.  

 

podkarpackie Jeden z najwyższych 

wskaźników przyrostu 

naturalnego 

Duża liczba 

potencjalnych 

pracowników mieszka 

w niewielkiej odległości 

od głównych centrów 

rozwojowych regionu  

Najwyższy w kraju 

wskaźnik aktywności 

społecznej 

Niski poziom 

wyposażenia w 

infrastrukturę 

podstawową  

Niska 

przedsiębiorczość 

Wysoka stopa 

bezrobocia  

Niski poziom 

wynagrodzeń  

Niewielki udział 

zatrudnionych w 

usługach 

wysoki wskaźnik 

przeciętnego 

dalszego trwania 

życia; 

duży popyt 

wewnętrzny na 

różnego rodzaju 

usługi;  

wysoki potencjał 

turystyczny. 

ujemne saldo procesów 

migracyjnych;  

mała innowacyjność;  

bardzo niskie wartości 

produktywności ziemi i 

pracy w rolnictwie;  

niski poziom towarowości w 

rolnictwie. 

Konserwat

ywna 

(maxi-

mini) 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. 

Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich 

podlaskie Walory turystyczne 

rejonu pojezierza i 

Białowieży 

Stosunkowo korzystna 

struktura agrarna 

Wielokulturowość 

Starość 

demograficzna 

Niski poziom 

wyposażenia 

infrastrukturalnego 

Niekorzystne 

Walory turystyczne i 

czyste środowisko 

Korzystna struktura 

agrarna 

Wielokulturowość 

obszarów pogranicza 

Niski poziom wykształcenia 

mieszkańców wsi 

Starość demograficzna 

Niski poziom wyposażenia 

infrastrukturalnego 

Peryferyjność 

Konserwat

ywna 

(maxi-

mini) 

Priorytet 2. Wsparcie 

żywotności 

gospodarstw i 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 
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obszarów pogranicza 

Stosunkowo duży 

transfer środków 

pomocowych UE 

Możliwość produkcji 

zdrowej żywności 

warunki 

agroekologiczne 

Peryferyjność 

Mała aktywność 

gospodarcza i 

rosnące bezrobocie 

Niski poziom 

wykształcenia 

mieszkańców wsi 

Nadmierny odpływ 

migracyjny 

Możliwość produkcji 

zdrowej żywności 

Utrudnienia środowiskowe w 

rolnictwie 

Niska atrakcyjność 

inwestycyjna 

Bezrobocie 

ryzykiem; Priorytet 

6. Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich 

 

pomorskie Bardzo duża 

różnorodność oferty 

naukowo-badawczej w 

Trójmieście;  

Duża różnorodność 

oferowanych usług 

publicznych;  

Bardzo dobre warunki 

do produkcji rolnej na 

Żuławach; 

Wysoki poziom 

aktywności społecznej 

na Kaszubach;  

Wysoki poziom 

przedsiębiorczości. 

Wysoki poziom 

bezrobocia w części 

popegeerowskiej 

województwa; 

Wysoki poziom 

zdekapitalizowania 

urządzeń 

melioracyjnych na 

Żuławach 

Bardzo duża 

różnorodność 

funkcjonalna 

województwa, dająca 

podstawy do 

wielofunkcyjnego 

rozwoju wsi 

Wysoki potencjał do 

rozwoju funkcji 

turystycznej  

Korzystna struktura 

osadnicza – duża 

liczba małych 

miasteczek  

Dobre warunki do 

rozwoju 

rybołówstwa 

morskiego i 

śródlądowego 

Niewydolność transportowa 

niektórych szlaków – np. w 

sezonie letnim w części 

nadmorskiej  

Słabe skomunikowanie 

wewnętrzne w regionie  

Niski poziom rozwoju 

przetwórstwa rolno-

spożywczego 

Konkurenc

yjna (mini-

maxi) 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa. 

 

śląskie Dobra dostępność do 

obszarów wiejskich i z 

obszarów wiejskich do 

oferty konurbacji 

Starość 

demograficzna na 

obszarach poza 

strefami 

Specjalizacja w 

produkcji warzyw na 

rynek regionalny 

Tożsamość 

Zaprzestanie prowadzenia 

działalności rolniczej 

Niewydolność systemu 

transportowego związana z 

Defensyw

na (mini-

mini) 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 
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Rozwinięta 

infrastruktura 

techniczna i społeczna 

Rynek zbytu dla 

produktów rolnych 

Duży potencjał 

ludnościowy, niskie 

bezrobocie i wysokie 

zatrudnienie poza 

rolnictwem 

Kapitał ludzki oparty na 

wykształceniu i 

tożsamości regionalnej 

mieszkańców 

podmiejskimi 

Zanieczyszczenie 

środowiska 

Niska towarowość 

rolnictwa 

Zależność ludności 

wiejskiej od 

dojazdów do pracy w 

miastach 

regionalna 

stymulująca rozwój 

lokalny oparty na 

potencjale 

endogenicznym 

powszechnymi dojazdami 

do pracy w miastach 

Kryteria dostępu do 

programów UE wykluczające 

obszary wiejskie 

województwa 

rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. 

Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich 

świętokrzyskie Wysoka atrakcyjność 

turystyczna 

Spadek liczby 

zatrudnionych w 

rolnictwie 

Wysoki poziom 

komputeryzacji szkół 

Korzystny układ sieci 

osadniczej 

 

Niekorzystna 

struktura agrarna 

Dominacja 

niekorzystnych 

warunków 

agroekologicznych 

Niskie wskaźniki 

produktywności 

ziemi i towarowości 

rolnictwa 

Wsparcie ze środków 

UE w ramach 

Programu 

Operacyjnego  

„Rozwój Polski 

Wschodniej” 

Promocja i ochrona 

obszarów o wysokich 

walorach 

przyrodniczych i 

kulturowych 

Rozwój turystyki na 

obszarach wiejskich 

Ścisła współpraca 

samorządów ze 

strefą badawczo-

rozwojową 

Brak konsekwentnej i spójnej 

polityki inwestowania w 

kapitał ludzki 

Starzenie się społeczeństwa 

Odpływ młodzieży do miast, 

w tym poza województwo 

Peryferyjne położenie 

regionu względów głównych 

centrów rozwojowych kraju 

Konserwat

ywna 

(maxi-

mini) 

Priorytet 4. 

Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. 

Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich 

 

Warmińsko-

mazurskie 

Korzystna struktura 

wieku 

Wewnątrzregionalne 

zróżnicowanie 
 Wysoka 

specjalizacja i 

 Brak organizacji 

producentów, 

Mieszana 

w 

Priorytet 4. 

Wspieranie 
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Wysoka aktywność 

społeczna 

Korzystna struktura 

agrarna 

Cenne walory 

środowiskowe 

Rozwój turystyczny 

regionu 

sytuacji społeczno-

demograficznej 

Migracje z obszarów 

wiejskich do miast 

(głównie osób w 

wieku 

produkcyjnym) 

Niski współczynnik 

aktywności 

zawodowej 

Problem 

długotrwałego 

bezrobocia 

Niski poziom 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

towarowość 

rolnictwa, 

 Możliwość rozwoju 

turystyki w oparciu 

o potencjał 

przyrodniczy i 

kulturowy 

 Jakość i dostępność 

edukacji 

 Promowanie 

rozwoju rolnictwa i 

działań 

towarzyszących w 

partnerstwie ze 

środowiskiem, 

 Regionalizacja 

działań PROW w 

kolejnej 

perspektywie 

finansowej, 

 Młode, mobilne 

społeczeństwo. 

 Niska aktywność społeczna 

i gospodarcza 

mieszkańców 

 Nieuregulowana 

gospodarka przestrzenna 

prowadząca do zaburzenia 

ładu przestrzennego 

 Postrzeganie województwa 

przez pryzmat turystyki 

zależności 

od renty 

położenia 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa, 

Priorytet 6. 

Uwolnienie 

potencjału miejsc 

pracy i wzrostu na 

obszarach wiejskich 

 

wielkopolskie Duży potencjał i wysoka 

aktywność podmiotów 

gospodarczych oraz 

ludności 

Wysoka wydajność 

produkcji rolniczej 

Malejące bezrobocie 

Korzystna struktura 

demograficzna, ale 

jedynie w skali całego 

województwa (w skali 

niższej – duże 

Pogłębiające się 

dysproporcje między 

aglomeracją 

poznańską a resztą 

województwa 

Dysproporcje 

gospodarcze i 

społeczne wewnątrz 

województwa 

Dysproporcje w 

rozmieszczeniu 

infrastruktury, 

 Dalsza 

specjalizacja 

produkcji 

wspieranie 

gospodarstw 

wielkoobszarowyc

h, intensywnych  

różnicowanie 

działalności 

gospodarczej w 

sektorze 

pozarolniczym 

Słabo rozwinięty sektor 

usług pozarolniczych 

Brak pomysłu na 

dywersyfikację działalności 

pozarolniczej 

Mało prężne grupy 

producentów 

Dalsze promowanie 

agroturystyki w regionie 

Agresywn

a (maxi-

maxi) 

Priorytet 1. Transfer 

wiedzy w rolnictwie, 

Priorytet 2. Wsparcie 

żywotności 

gospodarstw, 

Priorytet 4. 

Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 
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dysproporcje) 

Potencjał społeczny 

(wyższy niż w Polsce 

udział mieszkańców z 

wyższym 

wykształceniem) 

 

Wysoka stopa 

bezrobocia na 

obszarach wiejskich i 

wysoki udział 

zatrudnionych w 

rolnictwie 

Niski poziom 

wyposażenia w 

infrastrukturę 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa. 

 

zachodniopomors

kie 

Aktywność gospodarcza, 

szczególnie w regionie 

nadmorskim 

Duże gospodarstwa 

rolne 

Atrakcyjne położenie 

dla inwestorów 

zagranicznych 

Zwarta sieć osadnicza 

Długotrwałe 

bezrobocie na wsi, 

patologie społeczne 

Dysproporcje 

rozwojowe 

Słaby kapitał ludzki 

na większości 

obszarów wiejskich 

Rozwój turystyki 

wiejskiej, także 

poza obszarem 

nadmorskim 

Rozwój produkcji 

energii z OZE 

Produkcja żywności 

ekologicznej 

Rozwój rybactwa w 

oparciu o 

zwiększone 

dofinansowanie w 

przyszłym okresie 

programowania 

Ograniczenia dla inwestycji 

związane z obszarami 

NATURA 2000 

Ekstensyfikacja rolnictwa 

związana ze słabością 

przetwórstwa rolnego oraz 

roślinnym kierunkiem 

produkcji 

Konkurenc

yjna (mini-

maxi) 

Priorytet 1. Transfer 

wiedzy w rolnictwie, 

Priorytet 2. Wsparcie 

żywotności 

gospodarstw, 

Priorytet 3. Łańcuch 

żywnościowy i 

zarządzanie 

ryzykiem, Priorytet 

4. Wspieranie 

efektywnego 

wykorzystania 

surowców, 

gospodarka 

niskoemisyjna, 

Priorytet 5. Ochrona i 

poprawa stanu 

ekosystemów 

zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa. 

 

 

 

 

 



 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz można sformułować następujące rekomendacje dotyczące 

programowania i wdrażania WPR II przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 

1. Do skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Województw konieczne jest tworzenie PROW w 

układzie regionalnym. Każdy region ma swoją specyfikę i wie, które problemy wymagają użycia 

odpowiednich działań i przeznaczonych na nie środków. 

2. Odczuwa się brak właściwej sieci powiązań pomiędzy rolnikiem i przetwórcą spożywczym. Brak 

tez profesjonalnego podmiotu zajmującego się organizacją eksportu produktów rolnych. Istotną 

rolę mogą odegrać w tym organizacje spółdzielcze. 

3. Należy zreformować zbyt restrykcyjne przepisy w zakresie jakości produktów rolnych i 

możliwości ich bezpośredniej sprzedaży przez producentów – rolników (konieczność posiadania 

kas fiskalnych, nadmierne restrykcje sanitarne). Postuluje się o rozwój placów targowych w 

miastach i centralnych ośrodkach gminnych. 

4. Należy stworzyć rozwiązania zatrzymujące odpływ młodych ludzi z terenów wiejskich oraz 

odpływ kapitału intelektualnego z regionu. Sprzyjać temu może kształtowanie lepszej 

perspektywy zatrudnienia dla kończących edukację. Należy wrócić do edukacji specjalistów na 

poziomie technikum. 

5. Ponieważ aktualnie rozbudowa nowych sieci wodociągowych nie przekłada się w znaczący 

sposób na wzrost liczby osób z niej korzystającej, należy podejść do jej planowania w sposób 

racjonalny, wykorzystując analizy prognoz demograficznych oraz uwarunkowań związanych z 

planowaniem przestrzennym rozwoju osadnictwa. Z kolei sieć kanalizacyjna powinna być 

rozbudowywana jedynie na najgęściej zaludnionych obszarach oraz w największych 

miejscowościach, a na pozostałych terenach propagowane powinny być przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. 

6. Realizowana polityka rozwojowa powinna być w jak największym stopniu ukierunkowana 

terytorialnie. Przykładowo działania rolno-środowiskowe powinny być kierowane głównie na 

tereny cenne przyrodniczo. Z kolei działania typu „modernizacja gospodarstw rolnych” powinny 

być skierowane wyłącznie do gospodarstw o rynkowym nastawieniu produkcji, a typu 

„dywersyfikacja dzielności” na tereny z rozdrobnioną strukturą rolnictwa.  

7. Powinno się dążyć do zamian zaświadczeń na oświadczenia oraz wprowadzać coraz większą 

informatyzację całego procesu składania wniosków. 

8. Powinno się dążyć do coraz większej komplementarności projektów. Współpraca różnych 

aktorów lokalnych, różnych instytucji skutkuje większym uspołecznieniem procesu wyboru 

projektów, wzajemnym zrozumieniem potrzeb lokalnych, wykorzystuje dotychczasowe efekty 

współpracy. 

9. Większy nacisk powinien zostać położony na gospodarstwa 20-50 hektarowe. Są to gospodarstwa 

wymagające największego wsparcia. Są to już gospodarstwa nastawione na produkcję towarową, 

uzyskują większość swoich dochodów z rolnictwa, ale nie mają tak wysokiego potencjału 

wewnętrznego jak gospodarstwa największe, kilkusethektarowe. 

10. Duży nacisk powinien być położony na poprawę poziomu kompetencji, wiedzy, umiejętności 

wśród rolników. Aktualnie wiedza pozostaje najważniejszym i co najistotniejsze niewyczerpalnym 

zasobem, pozwalającym na jak najbardziej efektywne i optymalne wykorzystanie i użytkowanie 

trzech klasycznych i ograniczonych zasobów – ziemia, kapitał ipraca. 

11. Modernizacja rolnictwa w przyszłej perspektywie finansowania (2014-2020) powinna w sposób 

równomierny zostać rozłożona na 6 lat, unikając „skokowego” dofinansowywania obszarów 

wiejskich, gdyż grupa docelowa otrzymująca środki jest wtedy ograniczona. Należy również 

maksymalnie uprościć procedury związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie. 

12. Należy wzmacniać rolę i funkcjonalność miast do 20 000 mieszkańców jako dostarczyli dóbr 

edukacyjnych, kulturalnych, zaplecza instytucjonalnego itp. 
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13. Promowanie turystyki i agroturystyki nie wszędzie będzie mechanizmem wspierającym rozwój 

regionu. Należy dostosować usługi pozarolnicze do charakteru regionu, aktywizować społecznie i 

zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich. 

14. Należy zwiększyć nacisk na funkcję produkcji energii na obszarach wiejskich. Produkcja energii z 

OZE pozostaje w zgodności z priorytetami WPR na lata 2014-2020. Terytorializacja działań w tym 

zakresie powinna polegać na wyłączeniu z rozwoju tej funkcji obszarów o konkurencyjnym 

rolnictwie oraz z pozyskiwania energii wiatrowej obszarów o szczególnych walorach 

krajobrazowych. 

Rekomendacje na poziomie poszczególnych regionów zostały ujęte w kategoriach wyznaczania 

kierunków rozwojowych. 

Ze względu na cel niniejszego raportu przyjęto założenie, iż scenariusze rozwojowe obszarów wiejskich 

oparte będą na strategiach agresywnych, konkurencyjnych, konserwatywnych i defensywnych.  

strategia SO (agresywna, maxi - maxi) - która dąży do wykorzystania szans pojawiających się w 

otoczeniu, bazując na mocnych stronach obszarów wiejskich w kluczowych obszarach potencjału 

endogennego; jest to strategia silnej ekspansji rozwojowej i kontynuacji dotychczasowych trendów 

strategia WO (konkurencyjna, mini - maxi) - której celem jest przezwyciężenie niskiej pozycji 

konkurencyjnej obszarów wiejskich, niskiego potencjału endogennego(lub ich unikanie) przez 

wykorzystanie możliwości, jakie stwarza otoczenie. Strategię tę można realizować przez intensyfikację 

interwencji w kluczowych obszarach 

strategia ST (konserwatywna, maxi - mini) - polegająca na wykorzystaniu mocnych stron obszarów 

wiejskich w celu uniknięcia lub zredukowania wpływu zagrożeń zewnętrznych. Przykładami działań 

składających się na tę strategię mogą być: specjalizacja danego obszaru np. na rolnictwie ekologicznym, 

intensyfikacja powiązań funkcjonalno-przestrzennych, redukcja kosztów, skoncentrowanie się na 

określonych segmentach rynku (nisza – odnawialne źródła energii) 

strategia WT (defensywna mini - mini) - która jest zorientowana na redukcję wewnętrznych słabości 

oraz unikanie zagrożeń ze strony otoczenia. Obejmuje one takie działania, jak: redukcja kosztów, 

zaprzestanie dalszych inwestycji lub zmniejszenie zdolności produkcyjnych. Obszary wiejskie realizujące 

ze względów obiektywnych tę strategię walczą w rzeczywistości o przetrwanie. Kierunki strategiczne 

mogą obejmować ograniczanie wydatkowania ze środków europejskich na podtrzymanie głównych 

funkcji rolniczych i publicznych oraz wspieranie pozarolniczych funkcji obszaru. 

Scenariusz rozwoju obszarów wiejskich, oparty na strategii agresywnej znalazł zastosowanie w 

przypadku województwa wielkopolskiego i lubelskiego, posiadających duży potencjał endogenny 

wzmacniania swojej funkcji rolniczej przy korzystnej sytuacji rynkowej dla struktury wytwórczej 

rolnictwa. Zastosowanie tej strategii przyczyni się do wzrostu konkurencyjności sektora rolno-

spożywczego generującego najwięcej miejsc pracy na obszarach wiejskich. Scenariusz zakłada 

wykorzystanie potencjału towarowego i produkcyjnego gospodarstw rolnych do wytwarzania OZE, 

zapewniając tym samym uwalnianie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Województwa lubelskie 

i wielkopolskie stanowią typ obszarów wiejskich o relatywnie  nowoczesnych o innowacyjnym i 

konkurencyjnym charakterze.  

Scenariusz rozwojowy, oparty na strategii konkurencyjnej zaproponowano obszarom wiejskim w 

województwach: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, 

świetokrzyskie. Województwa te stanowią typ obszarów  typowo rolniczych, o relatywnie niskiej pozycji 

konkurencyjnej rolnictwa, która jednak – dzięki działaniom Polityki Spójności skierowanym na obszary 

strategicznej interwencji (miasta gminne i powiatowe) oraz dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony 

interwencji EFFROW w kierunku wzmacniania towarowości i produktywności rolnictwa oraz 

wielofunkcyjności obszarów wiejskich w kierunku rozwijania turystyki (wspołfinansowanej z EFFROW w 

ramach wsparcia towarzyszącego jej rolnictwa ekologicznego), wzmacniania roli organizacji 
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producentów, rozwijania sektora OZE mogą zdecydowanie poprawić swoją konkurencyjność w 

niekorzystnym otoczeniu wynikającym z tempa rozwoju gospodarczego regionu.   

Z kolei scenariusz rozwojowy oparty na strategii konserwatywnej wydaje się optymalny w przypadku 

obszarów wiejskich województw; kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego i 

mazowieckiego. Tereny wiejskie stanowią tam typ obszarów o skoncentrowanym potencjale 

endogennym związanym z rentą położenia wynikającym bądź z dużego lokalnego rynku zbytu, bądź z 

obszaru atrakcyjnego turystycznie, bądź z tradycji przemysłu spożywczego. Ze względu na niski stopień 

możliwości zwiększania wielofunkcyjności tych obszarów (niskie zewnętrzne szanse rozwojowe) ich 

rozwój opierać się będzie na wzmacnianiu głównej funkcji konkurencyjnej oraz jej różnicowanie w celu 

zmniejszenia zagrożeń i intensyfikacji szans (wynikających np. z uwarunkowań rynkowych). 

 

Obszary wiejskie w województwach: łódzkim, lubuskim i śląskim będą rozwojach się w kierunku 

defensywnym. Stanowią one typ obszarów, w których funkcja rolnicza będzie ulegać ograniczeniu, 

niezbędne za to staną się inwestycje w zakresie infrastruktury przestrzennej i społecznej w celu 

umożliwienia przeobrażenia się w kierunku rezydencjalnym. Status ten uzyskały  bądź ze względu na 

rozproszoną sieć osadniczą przy relatywnie niskiej dostępności przestrzennej ośrodków subregionalnych 

bądź ze względu na niekorzystne warunki przyrodnicze lub środowiskowe do rozwoju rolnictwa.  

W przypadku województw: małopolskiego i warmińsko-mazurskiego zaproponowano w niniejszym 

raporcie strategie mieszane, ze względu na duże zróżnicowanie typologii obszarów wiejskich.  

Każdy region, a nawet każdy jego fragment reprezentuje odmienną lokalizację i niepowtarzalność 

przyrodniczą, gospodarczą i kulturową. Dlatego też, zgodnie z nowym paradygmatem polityki 

przestrzennej i regionalnej – zintegrowanego podejścia terytorialnego (integratedterritorialapproach) - 

powinny być one ujmowane indywidualnie. W myśl takiego założenia każde województwo powinno 

posiadać właściwy sobie model zagospodarowania przestrzennego. Jednakże jego ogólny zarys musi 

spełniać kilka obiektywnych i uniwersalnych cech. Chodzi tu przede wszystkim o właściwy rozwój 

struktury osadnictwa, dostępność komunikacyjną ośrodków centralnych gmin, miast powiatowych i 

stolicy regionu gwarantującą dostępność usług, w tym edukacji i służby zdrowia, dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę techniczną, optymalne zróżnicowanie funkcji gospodarczych oraz właściwe relacje miasto-

wieś. 

W strukturze osadnictwa należy przeciwdziałać rozpraszaniu zabudowy. Koncentracja osadnictwa 

ułatwia kształtowanie ładu przestrzennego oraz sprzyja rozwojowi infrastruktury technicznej. W zakresie 

dostępności komunikacyjnej podstawowym dylematem jest to, czy koncentrować uwagę na głównych 

ciągach komunikacyjnych poprawiających dostęp do ośrodka regionalnego i dostępność regionu do 

innych województw w kraju, czy też wspierać przede wszystkim lokalną dostępność w obrębie gmin i 

powiatów. Wybór zależy od specyfiki regionu oraz przyjęcia ogólnego kierunku rozwoju – efektywności i 

konkurencyjności lub równości i spójności. 

Osobnej uwagi wymaga postulat różnicowania funkcji gospodarczych. Na przeważającej powierzchni 

kraju dominuje funkcja rolnicza lub rolnictwo uzupełniane funkcjami leśnymi, turystycznymi lub 

mieszanymi. Słabnąca rola gospodarcza rolnictwa oraz procesy globalizacji i wzrost konkurencyjności 

powodują konieczność poszukiwania nowych alternatywnych funkcji rozwojowych na wsi. Bardzo 

uzasadnionym jest także wielofunkcyjny rozwój samego rolnictwa, polegający na wprowadzaniu w 

gospodarstwach dodatkowych działalności gospodarczych związanych z produkcją rolną (przetwórstwo 

spożywcze, gastronomia, agroturystyka, energia odnawialna, różne usługi). Poniżej zestawiono główne 

wyzwania i rekomendacje dla różnych typów funkcjonalnych obszarów wiejskich. 

 

Wyzwania i rekomendacje dla typów funkcjonalnych obszarów wiejskich 

Typ funkcjonalny Wyzwania i rekomendacje 

Wiejskie obszary urbanizowane Zachowanie ładu przestrzennego, rozwój powiązań z ośrodkiem 

centralnym, wzmacnianie autonomiczności i innowacyjności 
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Wielofunkcyjne obszary 

przejściowe 

wzmacnianie funkcji wiodących, rozwój powiązań i dostępności 

komunikacyjnej z ośrodkiem centralnym, zachowanie ładu 

przestrzennego, monitorowanie konkurencji pomiędzy 

rolnictwem i innymi funkcjami gospodarczymi 

Obszary wybitnie rolnicze Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i funkcji 

alternatywnych, ochrona strategicznych obszarów żywicielskich, 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników, wzrost 

potencjału produkcyjnego gospodarstw, wzrost wielkości 

gospodarstw, monitorowanie oddziaływania rolnictwa na 

środowisko 

Obszary z przewagą funkcji 

rolniczej 

Rozwój funkcji pozarolniczych z wykorzystaniem właściwego 

potencjału endogenicznego, dywersyfikacja produkcji rolnej i 

podnoszenie jej konkurencyjności i towarowości, rozwój 

rolnictwa ekologicznego i bioenergetyki, hamowanie procesów i 

zjawisk peryferyzacji społecznej i gospodarczej, w tym 

hamowanie odpływu migracyjnego 

Obszary o funkcjach 

turystycznych i rekreacyjnych 

Podejmowanie działań chroniących środowisko przyrodnicze i 

krajobraz, dywersyfikacja usług turystycznych, rozwój leśnictwa 

i tradycyjnych form rolnictwa w tym rolnictwa ekologicznego i 

agroturystyki, poprawa dostępności komunikacyjnej z 

ośrodkami centralnymi, poprawa poziomu usług 

Obszary o funkcjach leśnych Zrównoważony produkcyjny i pozaprodukcyjny rozwój 

leśnictwa (działania ochronne nie powinny eliminować 

gospodarczego wykorzystania lasów), rozwój funkcji 

uzupełniających (rolnictwo, turystyka i rekreacja),  

Obszary o funkcjach mieszanych Wzmacnianie funkcji wiodących wykorzystujących potencjał 

endogeniczny, ograniczanie peryferyzacji, poprawa dostępności 

do ośrodków regionalnych,  

 

Przeprowadzone analizy statystyczne i badania społeczne pozwalają, zgodnie z wcześniejszą uwagą, 

zaproponować każdemu regionowi kilka specyficznych rozwiązań zmierzających do optymalizacji jego 

zagospodarowania przestrzennego. Zestawiono je poniżej w tabeli.  

 

Optymalizacja zagospodarowania przestrzennego w ujęciu regionalnym 

 

Województwo Optymalizacja zagospodarowania przestrzennego  

Dolnośląskie  Poprawa dostępności przestrzennej wewnątrz województwa 

 Wspieranie działań rolno-środowiskowych na obszarach najbardziej 

cennych przyrodniczo 

 Wspieranie wyposażenia w podstawowe usługi dla mieszkańców w 

małych miastach – lokalnych centrach dla obszarów wiejskich 

 Dalsze wspieranie procesu powiększania gospodarstw na obszarach o 

najlepszych warunkach agroekologicznych do produkcji rolnej 

 Wpieranie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego 

Kujawsko-pomorskie  Konkurencyjność rolnictwa na obszarach o korzystnych warunkach 
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naturalnych 

 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

 Energia z OZE na obszarach o gorszych uwarunkowaniach naturalnych dla 

rolnictwa 

 Agroturystyka i produkty lokalne punktowo, przy współpracy JST, NGO i 

mieszkańców 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej do Bydgoszczy i Torunia 

Lubelskie  Promocja alternatywnych funkcji dla rolnictwa 

 Ochrona gospodarstw rolnych osiągających dobre wyniki produkcyjne 

 Rozwój łańcucha współpracy rolnik – producent 

 Działania hamujące odpływ młodych mieszkańców wsi 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych 

 

Lubuskie  Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o wypromowane produkty 

regionalne  

 Konsekwentny rozwój pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na 

obszarach nieprzydatnych dla rolnictwa 

 Dalszy rozwój hodowli drobiu (w tym specjalizacja w hodowli indyków) 

 Podtrzymanie intensywnej współpracy z niemieckim regionem 

Brandenburgia 

Łódzkie  Zwiększenia udziału upraw wyspecjalizowanych w celu wzrostu 

konkurencyjności rolnictwa 

 Działania wspierające pozostawanie młodych ludzi na wsi 

 Wspieranie infrastruktury 

Małopolskie  Poprawa struktury agrarnej rolnictwa 

 Poszukiwanie alternatywnych działalności dla mieszkańców gospodarstw 

socjalnych 

 Zwiększenie oferty pracy dla mieszkańców wsi w małych miastach 

 Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną 

  

Mazowieckie  Wzrost znaczenia ośrodków subregionalnych jako konkurencyjnych 

rynków pracy  wobec aglomeracji warszawskiej 

 Dalszy rozwój sektora sadowniczego i ogrodniczego w południowej i 

zachodniej części regionu oraz hodowli bydła w powiatach północnych 

 Wyższa specjalizacja rolnictwa, w tym rozwój rolnictwa ekologicznego 

 Zwiększenie potencjału społecznego  mieszkańców poprzez pobudzanie 

inicjatywy oddolnej 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych  

 Promowanie charakterystycznego produktu regionalnego Mazowsza 

Opolskie  Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

 Budowa tożsamości regionalnej 

 Przeciwdziałanie odpływowi mieszkańców wsi 

 Rozwój ICT na obszarach wiejskich 

 Promocja najważniejszych produktów lokalnych, punktowo 

Podkarpackie  Poprawa struktury agrarnej rolnictwa 

 Wspieranie projektów z zakresu małej i średniej przedsiębiorczości 
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 Poszukiwanie alternatywnych działalności dla właścicieli niewielkich 

powierzchniowo gospodarstw 

 Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym poprawa 

dostępności transportowej 

 Poprawa poziomu kapitału ludzkiego mieszkańców, przy wykorzystaniu 

wysokich zasobów kapitału społecznego 

Podlaskie  Rozwój infrastruktury turystycznej 

 Wsparcie i ochrona tradycji mleczarskich w południowej części regionu 

 Poprawa struktury demograficznej 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych 

 Wielofunkcyjny rozwój małych miast i centrów gminnych 

 

Pomorskie  Prowadzenie niezbędnych prac wodno-inżynieryjnych na Żuławach 

 Tworzenie poziomych łańcuchów produkcyjno-przetwórczo-handlowych 

 Wsparcie aktywizacji społecznej i gospodarczej na obszarach 

pegeerowskich 

 Poprawa spójności przestrzennej województwa w wymiarze 

komunikacyjnym (szczególnie w zakresie połączeń z Trójmiastem) 

 Intensyfikacja działań z zakresu wyposażenia w infrastrukturę społeczną 

na obszarach wiejskich i w małych miastach 

Śląskie  Rozwój małych przedsiębiorstw rodzinnych 

 Wsparcie dla detalicznego handlu w miastach produktami spożywczymi 

wytwarzanymi na obszarach wiejskich 

 Rozwój produkcji ziemniaków i warzyw na rynek regionalny 

 Rozwój turystyki wiejskiej w regionie Beskidów 

Świętokrzyskie  Poprawa struktury agrarnej i zwiększenie produktywności ziemi 

 Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,  

wzmacnianie inicjatywy oddolnej 

 Konsekwentna polityka inwestycji w kapitał ludzki 

 Promocja turystyki wiejskiej i rozwój odpowiedniej infrastruktury 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych 

Warmińsko-mazurskie  Promocja wyspecjalizowanego, towarowego rolnictwa a nie turystyki 

 Polityka zatrzymująca odpływ młodych ludzi z regionu 

 Intensyfikacja dotychczasowych kierunków produkcji rolniczej  

  

Wielkopolskie  Utrzymanie specjalizacji i struktury agrarnej rolnictwa 

 Udoskonalenie polityki przestrzennej na poziomie lokalnym  

 Dywersyfikacja działalności pozarolniczej 

  

Zachodniopomorskie  Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rolnych stosujących 

tradycyjne metody produkcji 

 Promocja żywności ekologicznej produkowanej tradycyjnymi metodami 

 Wyraźne wsparcie dla tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw na 

terenach popegeerowskich 

 Rozwój turystyki wiejskiej poza pasem nadmorskim 

 Gospodarka rybacka na zbiornikach śródlądowych i wędkarstwo na 

jeziorach 

 Pozyskiwanie energii ze zróżnicowanych OZE 
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