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Słowo wstępne
Rosnące tempo rozwoju społeczno-gospodarczego, z równocześnie postępującą degradacją środowiska przyrodniczego, powoduje narastanie negatywnych
skutków i zaburzeń w kształtowaniu procesu zaspokojenia wielu niezbędnych potrzeb człowieka. Pogłębiająca się szkodliwość tych uwarunkowań tworzy obiektywną potrzebę poszukiwania efektywnych, interdyscyplinarnych rozwiązań,
zapewniających zrównoważony rozwój w każdym obszarze indywidualnej i zespołowej działalności ludzkiej.
Mijają 33 lata, odkąd koncepcja zrównoważonego rozwoju na stałe znalazła
swoje miejsce w międzynarodowej debacie publicznej. Nowa doktryna ekonomiczna została streszczona w pierwszym zdaniu raportu Brundtland z 1987 r.
– „Nasza wspólna przyszłość” w następujący sposób: „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym
potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”1.
Zrównoważony rozwój tak naprawdę oznacza, że wzrost gospodarczy powinien prowadzić do zwiększenia spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania
rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in.
poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich, bowiem potrzeba uwzględniania priorytetowego znaczenia środowiska przyrodniczego przy realizacji strategicznych
celów rozwojowych jest szczególnie istotna w tych formach działalności, których
1

Our Common Future, [w:] Report from the UN World Commission on Environment and Development
(WCED), 1987.
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wyniki uzależnione są od przyrody. Ze względu na ścisły związek rozwoju rolnictwa z rozwojem obszarów wiejskich nie można mówić o zrównoważonym rozwoju tych obszarów bez zrównoważonego rolnictwa. W odniesieniu do obszarów
wiejskich koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada jednoczesne dążenie do
poprawy warunków życia ludności i prowadzenia działalności gospodarczej na
tych obszarach, przy zachowaniu specyficznych zasobów wsi, takich jak środowisko naturalne, krajobraz i dziedzictwo kulturowe2.
Ranga tych zagadnień skłoniła zespół Autorów do przygotowania niniejszej
monografii. Pomimo zaprezentowania w każdym rozdziale autonomicznego problemu, wszystkie podporządkowano realizacji głównego tematu opracowania.
Potwierdzeniem tych założeń jest merytoryczna zawartość poszczególnych rozdziałów, których skrótowa charakterystyka określa główne problemy omawianego
tematu.
W tak skonfigurowanej strukturze pierwszy rozdział ma charakter opracowania
wprowadzającego, w którym – w oparciu o wybrane bazy danych – wykazano nie
tylko związek pomiędzy biogospodarką a zrównoważonym rozwojem, lecz także
zakres badań i ocen zagadnień, które można wykorzystać w rozważaniach kolejnych rozdziałów. Bibliograficzny przegląd istniejącego w przedmiocie naukowego
dorobku stanowi bazę pozwalającą wyeksponować znaczenie i ramy obszaru przeprowadzenia badań oraz wyznaczyć podstawowe kierunki naukowej penetracji.
Myśl przewodnia zasygnalizowana w pierwszym rozdziale została pogłębiona
i szerzej rozwinięta w drugim rozdziale, w którym w oparciu o szczegółowy przegląd definicji dokonano efektywnej kwantyfikacji szerokiego spektrum zmiennych, miar i wskaźników. Stosując wzorzec Hellwiga, zidentyfikowano główne
stymulatory i destymulatory, wykazując skutki ich oddziaływania, głównie w odniesieniu do obszaru Polski.
W rozdziale trzecim przeprowadzono badania dotyczące skuteczności stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gospodarstw rolniczych
w Polsce. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że zmniejszenie negatywnych
skutków dynamicznego rozwoju industrializacji wymaga nie tylko równoważenia
aspektów ekonomicznych i społecznych, lecz także istotnego wsparcia instytucjonalnego i finansowego.
W rozdziale czwartym wskazano na rolę, znaczenie i wpływ grup i organizacji producentów na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny.
2

M. Adamowicz, Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, 2000, T. 2, z. 1; D. Żmija, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce,
Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, 2014, nr 166, s. 149–158.
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Bazując na danych dotyczących tego obszaru, wykazano, że zespołowa działalność
rolników przynosi wiele korzyści, głównie podnosi konkurencyjność gospodarstw,
powoduje korzystne zmiany w strukturze produktów oraz wzrost dochodów.
Wskazano także, że rozwój poziomej integracji producentów prowadzi do wielofunkcyjnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
W rozdziale piątym wykazano znaczenie zrównoważonego rozwoju lasów państwowych w powiązaniu z kształtowaniem potrzeb dotyczących rekreacji, turystyki i działalności edukacyjnej w kontekście realizacji społecznej funkcji lasów
w określonych środowiskach. Wykazano w nim stopień zależności spełnienia tej
funkcji od wymiaru kompromisu łączenia przyrodniczej wartości lasów z potrzebami turystycznymi i krajobrazowymi, wymagającego dalszego zwiększenia
dostępności terenów leśnych dla rekreacji i turystyki oraz zwiększenia kwoty nakładów na tę działalność.
Rozdział szósty obejmuje zagadnienia współzależności w rozwoju agroturystyki i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wykazano w nim istotne znaczenie aktywności pozarolniczej, głównie jej wpływu na zmniejszenie bezrobocia
i poprawę zasobności mieszkańców wsi. Wykazano również, że agroturystyka,
aktywizując lokalne społeczności, nie wpływa na degradację naturalnego środowiska i sprzyja zachowaniu lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych.
W rozdziale siódmym skoncentrowano uwagę na znaczeniu aktywności lokalnych społeczności (także pojedynczych osób) w tworzeniu środowiskowego
potencjału usługowego i dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Wykazano, że ten
segment usług turystycznych tworzy warunki do uczestnictwa także mało zasobnych gospodarstw. Wynika to z nasilającej się degradacji miejskich środowisk,
z których ludzie coraz częściej poszukują przeciwwagi polegającej na spędzeniu
kilku dni w warunkach pierwotnej – niemal spartańskiej – prostoty, co umożliwia
zagospodarowanie nowych rezerw w rozwoju obszarów wiejskich.
W rozdziale ósmym dokonano analizy i oceny wpływu wiosek tematycznych
na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wykazano w nim rosnące dążenie
coraz większej grupy turystów do zaspokojenia potrzeb związanych z poznawaniem oryginalnych miejsc, walorów, lokalnych zasobów i obrzędów kulturowych.
Wykazano w nim, że wioski tematyczne wzbogacają lokalny potencjał środowiskowego folkloru, przyczyniają się do propagowania unikatowych produktów turystycznych. Zaprezentowany potencjał zasobowy, istniejący w ramach województwa lubelskiego, może stać się wzorcem do naśladowania w innych regionach pod
warunkiem, że tam znajdą się liderzy zachęcający do zespołowej pracy wszystkie
organy lokalnej społeczności.
W rozdziale dziewiątym omówiono znaczenie wpływu innowacji w podaży
produktów spożywczych na kształtowanie procesów zrównoważonego rozwoju
7
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w określonym środowisku. Wykazano w nim zarówno stymulatory rozwoju tej
działalności, jak i powody powstałych porażek w komercjalizowaniu nowych wyrobów na rynku. Przedstawiony w nim związek pomiędzy zachowaniami zakupowymi oraz reakcją nabywców finalnych na nowe produkty wskazuje na znaczenie
ekoinnowacyjności w skutecznym i efektywnym zabezpieczeniu rosnących potrzeb odbiorców.
Rozdział dziesiąty poświęcono analizie wpływu wybranych ruchów społecznych i trendów w konsumpcji na kształtowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wykazano, że na rozwój tego procesu coraz większy
wpływ mają nowe modele konsumpcji, w tym dekonsumpcja, ekokonsumpcja,
etnocentryzm i konsumpcja związana ze współpracą w ramach realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju omawianych obszarów. Wskazano, że nowe trendy
konsumenckie zbliżają lokalne społeczności do samowystarczalności w zarządzaniu turystyką środowiskową.
W rozdziale jedenastym dokonano oceny wpływu emisyjności szkodliwych
substancji na zagrożenia powodujące degradację środowiska naturalnego. Wykazano, że znaczącym źródłem jego ochrony powinna być prosumpcja energii
elektrycznej oparta na OZE. Przeprowadzone badania w powiatach Lubelszczyzny
potwierdzają słuszności tych założeń, wykazując, że niska lub zerowa emisyjność
– głównie CO2 – tworzy decydującą determinantę ekorozwoju, najbardziej oczekiwanego w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Rozdział dwunasty dotyczy znaczenia finansów, głównie roli banków spółdzielczych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wykazano
w nim, że dla uzyskania sukcesu w tym zakresie działań, decydujące znaczenie ma
zbudowanie skutecznego i efektywnego systemu współpracy pomiędzy lokalną
społecznością, bankiem i organami miejscowej administracji. Wskazano również
na skutki oddziaływania wewnętrznych i zewnętrznych czynników wymagających
permanentnej kontroli i prawidłowego kształtowania, co w znacznym stopniu zapewnia harmonijny rozwój obszarów wiejskich.
Przedstawiona struktura monografii wykazuje, że Autorzy starali się przekazać
istotę omawianych zagadnień poprzez analizę, ocenę, wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań. Z pewnością nie wyczerpano całości problematyki składającej się na pojęcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Można jednak mieć nadzieję, że poruszone w tym opracowaniu zagadnienia zainspirują innych naukowców do dalszych badań w tym obszarze.
Ideą powstania niniejszej książki jest promowanie koncepcji zrównoważonego
rozwoju jako jedynej słusznej drogi dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego
w warunkach coraz częściej występujących zagrożeń ekologicznych. Publikacja
może stanowić źródło wiedzy dla ekspertów, w tym pracowników administracji
8
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publicznej, zajmujących się omawianą problematyką. Odbiorcami mogą być także pracownicy naukowi i studenci takich kierunków jak: ekonomia, zarządzanie,
agrobiznes oraz turystyka i rekreacja.
Prezentowana monografia ma charakter interdyscyplinarny i jest efektem
współpracy pracowników Katedry Ekonomii i Agrobiznesu, Katedry Zarządzania i Marketingu, Katedry Turystyki i Rekreacji, Zakładu Agroturystyki i Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Zakładu Socjologii Wsi Wydziału Agrobioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
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Agnieszka Komor1

Rozdział I

Biogospodarka a rozwój zrównoważony –
przegląd bibliometryczny
Wstęp
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie biogospodarką zarówno na gruncie teoretycznym, jak i w praktyce życia gospodarczego. Biogospodarka stanowi
relatywnie nowe podejście rozwijane m.in. przez działalność organów zarządzających procesami rozwojowymi Unii Europejskiej. Rozwój biogospodarki ma
przyczynić się do wykorzystywania ograniczonych zasobów w najbardziej efektywny, zrównoważony i skuteczny sposób, łagodzenia zmian klimatu, tworzenia
miejsc pracy i generowania dochodów dla przedsiębiorstw przy jednoczesnym
poszanowaniu praw socjalnych pracowników (m.in. poprzez kreację nowych
i innowacyjnych bioproduktów oraz wzrost zatrudnienia w różnych sektorach
wzdłuż łańcucha wartości)2. Należy podkreślić, że cele rozwoju biogospodarki są
w pewnym stopniu zbieżne z celami rozwoju zrównoważonego, który jest koncepcją znacznie starszą i szeroko opisywaną w literaturze. Stąd celem niniejszego
opracowania była identyfikacja i ocena związku pomiędzy biogospodarką a rozwojem zrównoważonym w świetle literatury wraz z określeniem uwarunkowań
1

Dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania
i Marketingu; agnieszka.komor@up.lublin.pl
2
European Bioeconomy Stakeholders Manifesto. European Bioeconomy Stakeholders Panel, Brussels 2017,
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/european_bioeconomy_stakeholders_
manifesto.pdf (dostęp 17.07.2019).
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wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony. Aby zrealizować to zamierzenie, przeprowadzono w dniach 29–30 maja 2019 r. znormalizowany przegląd
literatury w oparciu o logiczne przeszukiwanie wybranych naukowych baz danych. Analizom poddano następujące bazy: Web of Science, EBSCOhost, Google
Scholar oraz BazEkon. W efekcie przeprowadzonych badań określono zmiany
liczby publikacji naukowych dotyczących jednocześnie biogospodarki i rozwoju
zrównoważonego w latach 2004–2019.

1. Uwarunkowania wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony
Biogospodarka stanowi koncepcję zasobooszczędnego rozwoju opartą na zarządzaniu odnawialnymi zasobami biologicznymi. Podstawą biogospodarki jest
produkcja odnawialnych zasobów biologicznych, a także przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty. Biogospodarka jest rozumiana w dwojaki sposób.
Z jednej strony stanowi relatywnie nową koncepcję teoretyczno-analityczną, którą
można powiązać z czterema koncepcjami teoretycznymi, tj. agrobiznesu i gospodarki żywnościowej, gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju zrównoważonego,
a także z teoriami rozwoju regionalnego. Z drugiej strony jest jednym z sektorów
współczesnej gospodarki. Wśród branż wchodzących w skład biogospodarki należy wymienić: sektory rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, produkcji żywności
oraz papieru i pulpy, a także niektóre sektory przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego.
Rozwój zrównoważony definiuje się jako taki, który „gwarantuje zaspokojenie
potrzeb obecnych pokoleń, nie zagrażając zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb”3. Jest to więc proces rozwoju – czyli pozytywnych
zmian ilościowych i jakościowych zachodzących na danym obszarze (tj. w skali
lokalnej, regionalnej, krajowej i ponadnarodowej) w określonym czasie. Proces
ten łączy potrzeby obecnego pokolenia ze zdolnością do zaspokajania potrzeb
przyszłych pokoleń. Ma on charakter długotrwały i złożony, zakładający równorzędne traktowanie celów gospodarczych, społecznych oraz środowiskowo-przestrzennych. Warto więc zwrócić uwagę, że zarówno rozwój zrównoważony,
jak i biogospodarka podkreślają rolę czynników środowiskowych i społecznych
w procesach rozwoju gospodarczego. Stąd też należy stwierdzić, że zasoby naturalne i kapitał ludzki stanowią ważne uwarunkowania wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony jednostek przestrzennych. Ponadto, ze względu na kluczową
3

Our Common Future, [w:] Report from the UN World Commission on Environment and
Development (WCED), 1987.
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rolę wiedzy oraz badań naukowych i innowacji, a także wsparcia instytucjonalnego
w rozwoju biogospodarki, uwzględniono również wpływ tych czynników na rozwój zrównoważony.
Pierwszą grupą uwarunkowań wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony są zasoby naturalne. Należy zwrócić uwagę, że w biogospodarce istotne znaczenie ma oparcie procesów produkcyjnych o wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym w szczególności biomasy. Biomasa jest rozumiana jako: „ulegająca
biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także
ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich”4. Źródłem
biomasy są produkty, odpady i pozostałości pochodzące z rolnictwa, leśnictwa,
rybołówstwa, akwakultury, a także z produkcji przemysłowej (w tym przemysłu
spożywczego) i gospodarki komunalnej pod warunkiem ich organicznego pochodzenia i biodegradowalności. Biomasa może być wykorzystywana jako produkt
finalny lub stanowić surowiec do wytwarzania innych produktów, tj. żywności,
bioenergii oraz biomateriałów5. Wielkość zasobów biomasy, a także ich dostępność i jakość, wpływają na możliwość zastąpienia nimi zasobów nieodnawialnych wykorzystywanych w procesach gospodarczych, przyczyniając się tym samym do realizacji celów rozwoju zrównoważonego (głównie w kontekście celów
środowiskowo-przestrzennych).
Drugą rozpatrywaną grupą uwarunkowań wpływu biogospodarki na rozwój
zrównoważony jest kapitał ludzki. Czynnik ten można rozpatrywać z punktu widzenia rynku pracy oraz rynku zbytu dla bioproduktów. Dostępność odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników umożliwia tworzenie systemu pozyskiwania,
przechowywania i dzielenia się wiedzą oraz komercjalizację wyników badań naukowych dostosowanych do potrzeb konkretnych sektorów biogospodarki lub
ich wiązek. Efektem tego jest wdrożenie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach biogospodarczych, co może skutkować kreowaniem innowacyjnych
bioproduktów oraz bioenergii. Z drugiej strony tworzenie nowych miejsc pracy
w biogospodarce, szczególnie na obszarach peryferyjnych, cechujących się m.in.
ponadprzeciętnym poziomem bezrobocia, przyczynia się do wzrostu zatrudnienia
4

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. U. UE 5.6.2009.
5
A. Komor, Przestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy rolniczej pochodzenia roślinnego w państwach
UE w kontekście rozwoju biogospodarki. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, nr 18 (1), s. 100–110.

13

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

i dochodów, co wpływa na zwiększenie poziomu konsumpcji i zmianę jej struktury. Ostatecznym celem biogospodarki jest więc poprawa jakości życia ludności.
Warto jednak podkreślić, że ważne znaczenie dla rozwoju biogospodarki ma również odpowiedni poziom popytu na produkty biogospodarcze oraz bioenergię.
Kreowanie rynku zbytu dla tego typu produktów wiąże się ze wzrostem poziomu
świadomości społeczeństwa. Tworzenie innowacyjnych bioproduktów w połączeniu ze wzrostem popytu na nie umożliwia realizację celów rozwoju zrównoważonego, szczególnie w odniesieniu do celów społecznych.
W koncepcji biogospodarki podkreśla się znaczenie roli wiedzy, badań naukowych i innowacji, co stanowi kolejną grupę uwarunkowań wpływu biogospodarki
na rozwój zrównoważony. Biogospodarka wykorzystuje wiedzę pochodzącą z nauk
biologicznych, agronomii, ekologii, nauki o żywieniu, nauk społecznych, biotechnologii, nanotechnologii, technologii informacyjno-komunikacyjnych i inżynierii.
Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do biogospodarki szczególne znaczenie
ma wiedza z zakresu nauk przyrodniczych, w tym biotechnologii. Ważną rolę
odgrywa upowszechnianie wyników badań naukowych i innowacji przy wykorzystaniu wsparcia ze strony otoczenia polityczno-prawnego, co ma prowadzić
do aplikacji innowacyjnych rozwiązań do procesów wytwórczych. Rozwiązania
te mają przyczynić się z jednej strony do osiągania celów gospodarczych rozwoju
zrównoważonego, a z drugiej strony również do osiągania celów środowiskowych.
Ostatnią grupę uwarunkowań wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony stanowi wsparcie instytucjonalne. W dokumentach strategicznych oraz w literaturze wskazuje się, że ważne znaczenie dla wsparcia rozwoju biogospodarki mają
polityka państwa i działalność powołanych do tego celu instytucji6. Istotne jest
więc podkreślenie roli tej koncepcji w dokumentach strategicznych tworzonych
na różnych szczeblach taksonomicznych. Rozwój biogospodarki wymaga także
ciągłych inwestycji publicznych w badania i innowacje, wsparcia w regionach,
a także tworzenia nowych mechanizmów finansowych przyczyniających się do
inwestycji sektora prywatnego w rozwój i komercjalizację nowych produktów7.
Wsparcie instytucjonalne ukierunkowane na potrzeby przedsiębiorstw biogospodarczych może przyczynić się do realizacji celów rozwoju zrównoważonego,
głównie w kontekście celów gospodarczych.
6

Bioeconomy to 2030: Designing a policy agenda. Main findings and policy conclusions. OECD, Paris
2009; The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal
Challenges. BECOTEPS, 2011; M. Adamowicz, Biogospodarka – koncepcja, zastosowanie i perspektywy.
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 1 (350), s. 29–49.
7
A. A. Kasatovaa, V. I. Vagizovaa, A. M. Tufetulova, Bioeconomy’s Potential for Development and
Commercialization Opportunities for Biosphere Projects in Russia. Academy of Strategic Management
Journal, 2016, Vol. 15, special issue 1, p. 218–224.
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Rozwój w oparciu o biogospodarkę to rozwój gospodarczy opierający się na
zasobach odnawialnych, kapitale ludzkim i wiedzy przy wsparciu ze strony instytucji. Podstawowym celem tego rozwoju powinna być poprawa jakości życia
ludności. Mechanizm wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony może być
analizowany na różnych poziomach taksonomicznych. Wynika on z wykorzystania związków pomiędzy gospodarowaniem zasobami naturalnymi, tworzeniem podstaw rozwoju systemów innowacyjnych oraz kształtowaniem jakości
życia człowieka. Mechanizm ten został zaprezentowany w postaci modelowego
ujęcia wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony zaproponowanego przez
H. Godlewską-Majkowską i A. Komor (rys. 1.). Model ten został opracowany dla
rozwoju w skali lokalnej, jednak można go stosować również dla skali regionalnej,
krajowej czy międzynarodowej.

Rysunek 1. Model rozwoju opartego na biogospodarce

Źródło: H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Biogospodarka a zarządzanie marketingowe w wybranych
jednostkach samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Gospodarka i Przestrzeń, 2014, nr 341, s. 27.

Podstawę zaprezentowanego modelu stanowi czyste środowisko przyrodnicze,
dające możliwość produkcji wysokiej jakości surowców odnawialnych (biomasy).
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w przemyśle możliwy jest wzrost
zrównoważenia produkcji, co przyczynia się m.in. do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z zakładów produkcyjnych, a także do zmniejszenia ilości produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych. Umożliwia to z kolei poprawę jakości wytwarzanej żywności, co daje pozytywne efekty związane ze wzrostem
jakości życia ludności. Może się on przełożyć na zmniejszenie emisji obciążeń
15
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środowiska pochodzących z gospodarki komunalnej (np. dzięki zainstalowaniu
urządzeń do wykorzystania wody deszczowej, kolektorów słonecznych czy ogniw
fotowoltaicznych, wymianie systemu ogrzewania wykorzystującego węgiel na kotły na biomasę, wykorzystaniu rekuperatorów do odzyskania energii z wentylacji
czy systemów odzysku ciepła ze ścieków itp.), co przyczynia się do wzrostu czystości środowiska przyrodniczego.
Warto jednak zadać pytanie, czy biogospodarka jest w sposób oczywisty zrównoważona, czy też muszą zostać spełnione pewne warunki, aby biogospodarka
mogła przyczynić się do zdynamizowania procesów rozwoju zrównoważonego.
Punktem wyjścia do odpowiedzi na to pytanie jest dokonanie przeglądu literatury naukowej pod kątem zainteresowania występowaniem powiązań pomiędzy
biogospodarką a rozwojem zrównoważonym.

2. Związek pomiędzy biogospodarką a rozwojem zrównoważonym
w świetle badań bibliometrycznych
W celu dokonania identyfikacji i oceny związku pomiędzy biogospodarką
a rozwojem zrównoważonym przeprowadzono w dniach 29–30 maja 2019 r. znormalizowany przegląd literatury w oparciu o logiczne przeszukiwanie wybranych
naukowych baz danych. Analizom poddano bazy: Web of Science, EBSCOhost,
Google Scholar oraz BazEkon. Okres badawczy obejmował lata 2004–2019.
W efekcie przeprowadzonych badań określono zmiany liczby publikacji naukowych dotyczących jednocześnie biogospodarki i rozwoju zrównoważonego.
Skorzystano z jednego z operatorów logicznych (operatorów Boole’a): „AND”
odpowiadającego iloczynowi w algebrze zbiorów. W wyniku wykorzystania operatora iloczynu do dwóch słów kluczowych otrzymuje się wyniki zawierające obydwa słowa kluczowe (jedno i drugie). Identyfikacji artykułów w języku angielskim
dokonano na podstawie analiz baz Web of Science i EBSCOhost. Do określenia zmian liczby opracowań naukowych w języku polskim wykorzystano bazy:
Google Scholar oraz BazEkon.
W odniesieniu do literatury anglojęzycznej w przypadku pojęcia „biogospodarki” wyszukiwaniem objęto różne sposoby jego zapisu w języku angielskim,
tj.: „sustainab* AND bioeconomy”; „sustainab* AND bio-economy”; „sustainab*
AND biobased economy”; „sustainab* AND bio-based economy”. W wyniku
przeprowadzonych badań stwierdzono, że w bazie Web of Science w latach 2004–
2019 łącznie w 999 pracach naukowych występowały jednocześnie analizowane
pojęcia (rys. 2.). Warto zauważyć, że 10% z tych prac dotyczyło obszaru badawczego „Business Economics”. Należy podkreślić, że w ostatnich latach obserwuje
16
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się dynamiczny wzrost zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi związku pomiędzy biogospodarką i rozwojem zrównoważonym (dwukrotny wzrost liczby
publikacji odnotowano w 2017 r. w stosunku do 2016 r.). Relatywnie niewielka
liczba opracowań naukowych opublikowanych w 2019 r. wynika z zakończenia
analiz bibliometrycznych w dniu 30.05.2019 r.

Rysunek 2. Liczba opracowań naukowych z bazy Web of Science w okresie od 01.01.2004 r. do
30.05.2019 r.

Źródło: oprac. własne na podst. badań.

Podobną tendencję dotyczącą wzrostu zainteresowania badanym zagadnieniem można zauważyć w przypadku bazy EBSCOhost (dwukrotny wzrost liczby
publikacji odnotowano w 2018 r. w stosunku do 2017 r.) – por. rys. 3. W latach
2004–2019 łącznie w 200 opracowaniach zidentyfikowano występowanie jednocześnie pojęcia „biogospodarki” i „zrównoważonego rozwoju”.

Rysunek 3. Liczba opracowań naukowych z bazy EBSCOhost w okresie od 01.01.2004 r. do 30.05.2019 r.

Źródło: oprac. własne na podst. badań.

W ramach wstępnych badań nad treścią opracowań naukowych wykazano, że większość z nich miała charakter techniczny, dotyczący m.in. technologii produkcji i przetwórstwa biomasy. Potwierdzają to badania bibliometryczne
17
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przeprowadzone przez holenderskich autorów w 2013 r., mające na celu określenie
różnych wizji i rozumienia związku między biogospodarką a zrównoważonym
rozwojem. Autorzy zidentyfikowali wówczas 87 opracowań naukowych wskazujących na związek pomiędzy biogospodarką a rozwojem zrównoważonym, w tym
w dziedzinie badań ekonomicznych było 5 opracowań. Większość badanych prac
dotyczyła technik przetwarzania w celu konwersji zasobów biomasy, ścieżek produkcji potencjalnych produktów biologicznych lub strategii technologicznych (np.
projektowanie biorafinerii), a także wyboru i technik produkcji zasobów biomasy.
Z badań literaturowych wynika, że wpływ biogospodarki na rozwój zrównoważony może być pozytywny (w zależności od pewnych uwarunkowań) lub też biogospodarka może przyczyniać się negatywnie do rozwoju zrównoważonego. Część
prac podkreśla, że rozwój biogospodarki w oczywisty sposób przyczynia się do
zrównoważonego rozwoju poprzez m.in. wykorzystanie zasobów odnawialnych,
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, redukcję emisji gazów cieplarnianych, zrównoważoną produkcję towarów i wykorzystanie zasobów, wspieranie bioróżnorodności i równości społecznej, a także wytwarzanie zrównoważonej
energii. W innych pracach zwraca się uwagę na warunki, które biogospodarka
musi spełnić w procesie swojego rozwoju, aby jednocześnie przyczyniać się do
zdynamizowania procesów rozwoju zrównoważonego. Są to m.in.: zrównoważona
produkcja, dostępność i efektywne wykorzystanie zasobów biomasy (wszystkie
składniki i produkty uboczne), ponowne wykorzystanie lub recykling produktów
ubocznych, pozostałości i odpadów, badania i rozwój (tworzenie innowacyjnych
produktów), efektywne użytkowanie gruntów, udział społeczeństwa, ochrona różnorodności biologicznej, ochrona przed inwazyjnymi gatunkami (m.in. szkodnikami), redukcja emisji gazów cieplarnianych. W opracowaniach prezentujących
negatywny wpływ biogospodarki na środowisko eksponowane były następujące
problemy: konkurencja o ziemię i zasoby spowodowana zwiększonym popytem
na zasoby biomasy, niejasne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, negatywny
wpływ na systemy wodne, gleby, środowisko i różnorodność biologiczną, zagrożenia stwarzane przez gatunki inwazyjne, intensyfikacja rolnictwa, obawy społeczne,
ryzyko związane z nowymi technikami i nieznanymi długoterminowymi skutkami, ekonomiczna wykonalność, zagrożenia bezpieczeństwa biologicznego, słabe
osadzenie biogospodarki w specyficznych cechach ekosystemów i krajobrazów
oraz w regionalnych sieciach społecznych8.

8

S. F. Pfau, J. E. Hagens, B. Dankbaar, A. J. M. Smits, Visions of Sustainability in Bioeconomy Research.
Sustainability, 2014, No. 6, p. 1222–1249.
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Na podstawie przeglądu polskojęzycznej literatury przedmiotu można stwierdzić, że zagadnienie związku pomiędzy biogospodarką a rozwojem zrównoważonym jest również prezentowane w publikacjach naukowych. W latach 2004–2019
w bazie Google Scholar zidentyfikowano współwystępowanie pojęć „zrównoważ*
AND biogospodarka” oraz „zrównoważ* AND bioekonomia” łącznie w 453 opracowaniach (rys. 4.). Zaobserwowano występowanie nieco odmiennych tendencji
w zakresie liczby opracowań niż w literaturze zagranicznej – wzrost liczby opracowań miał miejsce do 2016 r., a w kolejnych latach obserwuje się zmniejszenie
ich liczby.

Rysunek 4. Liczba opracowań naukowych z bazy Google Scholar w okresie od 01.01.2004 r. do
30.05.2019 r.

Źródło: oprac. własne na podst. badań.

Warto podkreślić, że problematyka poruszana w omawianych opracowaniach
była bardzo różnorodna i dotyczyła m.in. inteligentnych specjalizacji, biopaliw i bioenergii, instrumentów wsparcia biogospodarki (m.in. w zakresie badań
i innowacji w UE) czy poszczególnych rodzajów produkcji w kontekście rozwoju biogospodarki (np. drobiarska, pszczelarska, owczarska). W większości są to
opracowania dotyczące wybranych elementów biogospodarki9 lub konkretnego
9

A. Komor, Support of Bioeconomy Entrepreneurship by Park Institutions in Poland (Based on the
Example of The Lubelskie and Podlaskie Voivodships). Conference: 31st International-BusinessInformation-Management-Association Conference Innovation Management and Education Excellence
Through Vision 2020, Vol. IV–VI, Milan, Italy 2018, p. 3530–3540; M. Adamowicz, Biogospodarka jako
inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 1, s. 9–16; S. Krasowicz, Badania rolnicze
jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 1, s. 138–144; M. Szturo, K. Szydłowski, Rynek kapitału wysokiego ryzyka jako miejsce zaspokojenia potrzeb finansowych przedsiębiorstw z sektora biogospodarki.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, Vol. 2, T. 300, s. 243–252; W. Bojar, Efektywne
centra wiedzy w obszarze biogospodarki w ujęciu regionalnym i ponadregionalnym. Zeszyty Naukowe.
Organizacja i Zarządzanie, 2018, z. 129, s. 55–65; K. Domańska, A. Komor, A. Krukowski, A. Nowak,
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województwa10. Opracowania traktujące biogospodarkę w szerszy, bardziej kompleksowy, sposób dotyczą głównie skali krajowej lub międzynarodowej11.
Wyniki badań dziedzinowej bazy BazEkon wykazały, że w latach 2004–2019
w 33 opracowaniach naukowych zidentyfikowano występowanie analizowanych
pojęć („zrównoważ* AND biogospodarka”, „zrównoważ* AND bioekonomia”)
(rys. 5.). Najwięcej opracowań z badanego zakresu zostało opublikowanych
w 2016 r.

Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki. Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin 2015; A. Komor, Potencjał zasobów pracy przedsiębiorstw biogospodarczych w Polsce a możliwości instytucjonalnego wsparcia biogospodarki o charakterze międzywojewódzkim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z.
6, s. 88–93; eadem, Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 6, s. 248–253.
10
E. Woźniak, Stan i potencjał rozwojowy biogospodarki w województwie wielkopolskim. Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018; A. Kobiałka, A. Nowak, Instrumenty wsparcia biogospodarki w kontekście rozwoju województwa lubelskiego. Polish Journal of Agronomy, 2016, T. 27,
s. 55–63; M. Zwolińska-Ligaj, D. Guzal-Dec, Przedsiębiorczość w sektorze biogospodarki jako kierunek zrównoważonego rozwoju lokalnego na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 310–
316; H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, D. Perło, Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości
biogospodarczej (na przykładzie województwa lubelskiego i podlaskiego). Fundacja Promocji Rozwoju
Podlasia, Białystok 2017; H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko (red.), Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
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p. 31–50.
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E. K. Chyłek, J. Kopiński, A. Madej, M. Matyka, J. Ostrowski, H. Piórkowski, Conditions and Directions
of Development of Bio-Economy in Poland. Ministry of Agriculture and Rural Development Institute of
Technology and Life Sciences in Falenty, Warsaw-Falenty 2017; M. Adamowicz, Biogospodarka – koncepcja…, op. cit., s. 29–49; M. Krzywonos, A. Marciszewska, M. Domiter, D. Borowiak, Bioekonomia –
stan obecny, kierunki zmian i perspektywy rozwoju. Wyzwanie dla uczelni, przedsiębiorców i administracji.
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Rysunek 5. Liczba opracowań naukowych z bazy BazEkon w okresie od 01.01.2004 r. do 30.05.2019 r.

Źródło: oprac. własne na podst. badań.

Należy zwrócić uwagę na występowanie odmiennych tendencji w zakresie
liczby opracowań, w których zidentyfikowano związek pomiędzy biogospodarką a rozwojem zrównoważonym, w literaturze polskojęzycznej i zagranicznej.
W literaturze polskojęzycznej można zaobserwować zmniejszenie liczby tego typu
opracowań po 2016 r., natomiast w literaturze zagranicznej występuje wzrost ich
liczby. W pierwszej chwili mógłby nasunąć się wniosek, że polscy naukowcy –
w przeciwieństwie do autorów z innych krajów – w ostatnich latach ograniczyli
zainteresowanie analizowanym problemem. Wniosek ten wydaje się jednak nieuprawniony. Bardziej prawdopodobne jest, że polscy autorzy zmniejszyli liczbę
publikacji w języku narodowym, a zwiększyli liczbę opracowań publikowanych
w innych językach, przede wszystkim w języku angielskim. Wiąże się to zapewne
z wymogami procesów parametryzacji jednostek naukowych, a w ostatnim czasie
ewaluacji dyscyplin naukowych i wynikającej z nich potrzeby zwiększenia aktywności publikacyjnej w skali międzynarodowej.
Warto podkreślić, że w większości publikacji prezentowanych w języku polskim problematyka odnosząca się do związku pomiędzy biogospodarką a rozwojem zrównoważonym nie jest głównym tematem opracowań naukowych, a stanowi jedynie wątek poboczny. Istniejąca literatura dotyczy poziomu krajowego lub
ogólnych założeń potencjalnego wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony
(M. Adamowicz, M. Maciejczak). Brakuje również opracowań stanowiących próbę kwantyfikacji tego wpływu. Pomijana jest także kwestia analiz związku pomiędzy biogospodarką a rozwojem zrównoważonym na poziomie regionalnym.
Generalnie większość autorów wskazuje, że biogospodarka poprzez wykorzystywanie surowców odnawialnych w oczywisty sposób przyczynia się do rozwoju
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zrównoważonego (m.in. J. Kot, M. Chciałowski, P. Stolarczyk, P. Tuka). Niektórzy
autorzy traktują biogospodarkę jako narzędzie służące do wprowadzania w życie
rozwoju zrównoważonego12.

Wnioski
Celem niniejszego opracowania była identyfikacja i ocena związku pomiędzy
biogospodarką a rozwojem zrównoważonym w świetle literatury wraz z określeniem uwarunkowań wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony. W toku
badań wykazano, że wśród uwarunkowań wpływu biogospodarki na rozwój zrównoważony można wymienić zasoby naturalne, kapitał ludzki, wiedzę oraz badania
naukowe i innowacje, a także wsparcie instytucjonalne. Wymienione uwarunkowania przyczyniają się do realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowo-przestrzennych rozwoju zrównoważonego.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w latach 2004–2019
w opracowaniach naukowych zamieszczonych w analizowanych bazach danych
(tj. Web of Science, EBSCOhost, Google Scholar oraz BazEkon) występowały
jednocześnie pojęcia „biogospodarki” i „zrównoważonego rozwoju”, co świadczy
o zainteresowaniu naukowców związkiem pomiędzy analizowanymi pojęciami.
W bazach zagranicznych (Web of Science oraz EBSCOhost) w ostatnich latach
obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi związku pomiędzy biogospodarką i rozwojem zrównoważonym, natomiast w bazach
polskojęzycznych (Google Scholar oraz BazEkon) po 2016 r. nastąpiło zmniejszenie liczby takich publikacji. Prawdopodobnym powodem odmiennych tendencji
w zakresie liczby publikacji w polskich i zagranicznych bazach danych jest zwiększenie liczby opracowań autorstwa polskich naukowców publikowanych w języku
angielskim.
Wstępna analiza treści opracowań naukowych wykazała jednocześnie, że niewielka część z nich dotyczy zagadnień związanych z ekonomią. Większość opracowań miała techniczny charakter, a kwestia związku pomiędzy biogospodarką
a rozwojem zrównoważonym nie stanowiła głównego problemu badawczego. Na
tej podstawie można wskazać na występowanie luki wiedzy w zakresie identyfikacji i analizy związku pomiędzy biogospodarką a rozwojem zrównoważonym
w ramach badań ekonomicznych.

12
W. Łuczka, Green Economy and Bioeconomy Concepts in the Context of Sustainable Development.
Ekonomia i Środowisko, 2018, nr 4 (67), s. 8–22.
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Paweł Janulewicz1

Rozdział II

Ocena zrównoważonego rozwoju
polskich województw
1. Rozwój zrównoważony od koncepcji do definicji
Pierwsze próby zastosowania w praktyce koncepcji „zrównoważonego rozwoju” można było zauważyć już w XVII i XVIII w., kiedy to Hans Carl von Carlowitz
– w odniesieniu do gospodarki leśnej – zwracał uwagę, że należy „wycinać tylko
tyle drzew, ile może odrosnąć”2. Pierwsze wzmianki miały również miejsce w literaturze XVIII w., kiedy to T. Malthus „obawiał się niedoborów zasobów w obliczu
wzrostu liczby ludności”3.
Mimo powyższych przykładów w wielu publikacjach dopiero lata 70. XX w.
są wskazywane jako początek funkcjonowania pojęcia „rozwoju zrównoważonego”. Podkreśla się tutaj szczególne znaczenie Konferencji ONZ w Sztokholmie
(14 VI 1972 r.), gdzie zwrócono uwagę na to, że: „Człowiek ponosi poważną

1

Dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania
i Marketingu; pawel.janulewicz@up.lublin.pl
2
E. Olejarczyk, Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia.
Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 2016, nr 2, s. 122, [za:] Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”,
Toruń 2009, s. 23.
3
G. Węgrzyn, Innowacje w sektorze usług z zrównoważony rozwój gospodarki. Handel Wewnętrzny,
2012, T. 1, s. 198.
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odpowiedzialność za ochronę i poprawę środowiska naturalnego dla obecnych
i przyszłych pokoleń...”4.
Warto podkreślić ogromny wkład Gro Harlem Brundtland, która jest uznawana za autorkę jednej z najczęściej przytaczanych definicji rozwoju zrównoważonego (ang. sustainable developement)5, opublikowanej w Raporcie Światowej Komisji
ds. Środowiska i Rozwoju pod tytułem „Nasza wspólna przyszłość” (WCED
z 1987 r.), gdzie za rozwój zrównoważony uznała „taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń
na ich zaspokojenie”6.
K. Kucznik definiuje rozwój zrównoważony jako „taki rozwój cywilizacyjny
oraz zaspokojenie potrzeb ludzkości, który ma na uwadze szeroko pojętą ochronę środowiska, a także nie narusza możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych
pokoleń, a zasada ta powinna stać się ogólnie przyjętą normą dla władz państwowych, jednostek organizacyjnych czy przedsiębiorstw”7.
B. Fiedor i R. Jończyk uważają, że rozwój zrównoważony „polega na maksymalizacji korzyści netto z rozwoju ekonomicznego, chroniąc jednocześnie oraz
zapewniając odtwarzanie się użyteczności i jakości zasobów naturalnych w długim
okresie. Rozwój gospodarczy musi wówczas oznaczać nie tylko wzrost dochodów
per capita, ale także poprawę innych elementów dobrobytu społecznego. Musi on
również obejmować niezbędne zmiany strukturalne w gospodarce, jak i całym
społeczeństwie”8.
Natomiast G. Węgrzyn określa rozwój zrównoważony jako „ciąg zmian,
w którym korzystanie z zasobów, struktura inwestycji, ukierunkowanie postępu

4

E. Cieślik, Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego. Equilibrium,
2008, nr 1–2 (1), s. 146, [za:] Deklaracja Sztokholmska, http://greenworld.serwus.pl/deklaracja_sztokholmska1.htm (dostęp 28.06.2008).
5
M. E. Zalewska, Jak mierzyć zrównoważony rozwój Polski?, [w:] E. Mączyńska (red.), Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy. Wydawnictwo PTE, Warszawa 2015, s. 397, [za:]
G. H. Brutland, Report of the World Commission on Environment and Development, http://www.
un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm (dostęp 08.07.2018).
6
J. Kondratowicz-Pozorska, Globalizacja a idee zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny,
2012, T. 1, s. 113–114, [za:] R. K. Stappen, A Sustainable World is Possible. Der Wise Consensus:
Problemlösungen für das 21 Jahrhundert, Impuls-dokument Manuskript 1.2/2006, S. 51–54.
7
K. Kucznik, Prawne instrumenty zarządzania ochroną środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Raciążek. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 2017,
T. 2, nr 25, s. 50, [za:] I. Herbuś, Strategie energetyczne gmin elementem inicjującym zrównoważony rozwój. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2015, nr 20, s. 120.
8
B. Czyżewski, Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne, Economic Studiem, 2012, T. 73, nr 2, s. 167, [za:] R. Estes, Toward
Sustainable Development: from Theory to Praxis. Social Development Issues, 1993, Vol. 15, No. 3, p. 1–29.
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technicznego oraz struktury instytucjonalne mają być dokonywane w taki sposób,
żeby nie było sprzeczności między przyszłymi a teraźniejszymi potrzebami”9.
A. Lemańska-Majdzik uważa, że rozwój zrównoważony „jest humanitarną
koncepcją globalnego rozwoju, którego podstawowym wyznacznikiem jest poprawa jakości życia i dobrobytu ludzkości w warunkach ograniczonych zasobów
naturalnych, z uwzględnieniem długookresowych skutków rozwoju przemysłu”10.
E. Zadęcka – za M. Basantani – definiuje rozwój zrównoważony jako „podnoszenie na wyższy poziom zamożności mieszkańców, poprawę stanu bezpieczeństwa w przyjaznym środowisku społecznym, coraz lepszą jakość środowiska
przyrodniczego, a także podnoszenie poziomu ładu przestrzennego oraz funkcjonalności kształtowanych miejskich struktur przestrzennych” lub inaczej jako
„zaspokojenie obecnych potrzeb bez poświęcania zdolności przyszłych pokoleń
do zaspokajania ich własnych potrzeb poprzez równoważenie kwestii środowiskowych, ekonomicznych i społecznych”11.
Natomiast A. Sobol, mówiąc o rozwoju zrównoważonym, zwraca uwagę na
„harmonijny rozwój uwarunkowań społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych, który ma na celu zapewnienie poprawy jakości życia w nieskończonym
horyzoncie czasu. Ważną kategorią w myśl tej koncepcji jest zatem sprawiedliwość
międzypokoleniowa”12.
M. Malak i in. traktują rozwój zrównoważony jako strategię „przekształceń
ekologicznych, społecznych, techniczno-technologicznych i organizacyjnych,
których celem jest osiągnięcie racjonalnego i trwałego poziomu dobrobytu społecznego, umożliwiającego przekazanie go następnym pokoleniom bez obawy zagrożenia destrukcją zasobów przyrody i ekosystemów”13.
9

G. Węgrzyn, Innowacje w sektorze usług…, op. cit., s. 198, [za:] Our Common Future, World
Commission of Environment and Development, Oxford University Press 1987 (tłum. pol. Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991).
10
A. Lemańska-Majdzik, Cele działalności przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój. Handel
Wewnętrzny, 2012, T. 1, s. 222, [za:] J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007, s. 25–26.
11
E. Zadęcka, Zrównoważony rozwój małych miast w świetle warunków i wymogów stowarzyszenia
Cittaslow. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2017, T. 2, nr 25, s. 36, [za:]
M. Basantani, Plans for Foster’s Masdar Carbon Neutral City Debut, 2008, https:// inhabitat.com/plansunveiled-for-worlds-first-zero-carbon-zero-waste-citymasdar-city/ (dostęp 15.09.2019).
12
A. Sobol, Inteligentne miasta versus zrównoważone miasta. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, nr 320, s. 75.
13
M. Malak, Ż. Pruska, P. Cyplik, Zrównoważony rozwój w mikroprzedsiębiorstwach – działanie świadome czy nie? Handel Wewnętrzny, 2012, T. 1, s. 242, [za:] J. Gudowski, Ignacy Sachs jako prekursor
koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii
zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009,
s. 17–18.
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M. Kożuch podkreśla, że „zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, prowadzony z uwzględnieniem ograniczoności kapitału przyrodniczego, ma na celu
zaspokojenie potrzeb i samorealizacji społeczeństwa (…). Warunkiem zrównoważonego rozwoju jest koordynacja polityki gospodarczej i społecznej z polityką
ochrony środowiska państwa, także na szczeblu regionalnym i lokalnym”14.
Jak podkreśla E. Cieślik, „zrównoważony rozwój ma na uwadze zaspokajanie
potrzeb obecnej generacji i nieograniczanie następnym pokoleniom możliwości
zaspokajania ich potrzeb. Rozwój zrównoważony realizuje trzy rodzaje celów: społeczne, ekonomiczne i ekologiczne”15.
J. Kondratowicz-Pozorska podkreśla, że pojęcie „rozwoju zrównoważonego nie
powinno być utożsamiane tylko z ekorozwojem, ale powinno być tłumaczone jako
rozwój trwale utrzymywany, rozwój samopodtrzymujący się lub rozwój równoważący cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Idea ta zakłada wobec tego
jednoczesne zintegrowanie działań człowieka w trzech obszarach:
–– gospodarczym – ukierunkowanie na wzrost i równomierny podział korzyści, co wymaga odpowiedniego podejścia do systemów gospodarczych;
–– środowiskowym – ochrona środowiska, dziedzictwa i zasobów naturalnych
dla zachowania ograniczonych zasobów, ograniczenie zużycia zasobów,
powstrzymanie skażenia środowiska i naturalnych ekosystemów;
–– społecznym – uwzględnia potrzeby ludzi w zakresie pracy, żywności, edukacji, kultury, energii, wody, systemów sanitarnych, opieki zdrowotnej oraz
pozwala zachować społeczną różnorodność i umożliwić kształtowanie przyszłości lokalnych społeczeństw”16.
Warto również zauważyć, że w polskim prawodawstwie, jak trafnie zauważyła
E. Zadęcka, „zasada zrównoważonego rozwoju została podniesiona do rangi konstytucyjnej”. W art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej istnieje następujący zapis bezpośrednio odnoszący się do zasady rozwoju zrównoważonego: „Rzeczpospolita
Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą

14

M. Kożuch, Rozwój zrównoważony w strategiach i programach publicznych. Handel Wewnętrzny, 2012,
T. 1, s. 120–121.
15
E. Cieślik, Wybrane alternatywne sposoby…, op. cit., s. 147.
16
J. Kondratowicz-Pozorska, Globalizacja…, op. cit., s. 114, [za:] A. Smarzewska, Uwarunkowania rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce w kontekście integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2005, nr 36, s. 682.
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zrównoważonego rozwoju”17, a w Ustawie Prawo ochrony środowiska zdefiniowano go jako „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia,
jak i przyszłych pokoleń”18.

2. Priorytety, cele i wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Jak podkreśla E. Zadęcka, w 1992 r. podczas drugiego Szczytu Ziemi w Rio
de Janeiro uchwalono pięć kluczowych dokumentów mających bezpośredni
wpływ na kwestie dotyczące rozwoju zrównoważonego, tj.: Agendę 21, Deklarację
z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, Ramową Konwencję Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencję o różnorodności biologicznej
i Deklarację o lasach19.
W 2002 r. podczas Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego
Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych została wypracowana Deklaracja
z Johannesburga, w której poruszono następujące problemy: harmonizacji kapitałów, sprawiedliwości międzypokoleniowej, współdziałania na rzecz ochrony
środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi20.
W trakcie Szczytu wszystkie kraje uczestniczące podjęły następujące zobowiązania mające na celu realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju: „promowanie
dialogu między narodami i cywilizacjami; działanie na rzecz dostępu do podstawowych potrzeb (czystej wody, urządzeń sanitarnych, schronienia, energii, ochrony zdrowia, bezpiecznej żywności, ochrony różnorodności biologicznej); walkę
z zagrożeniami dot. zrównoważonego rozwoju (głód i niedożywienie, okupacja,
17

E. Zadęcka, Zrównoważony rozwój małych miast…, op. cit., s. 36, [za:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483; 2001, Nr 28, poz. 319; 2006, Nr 200, poz. 1471; 2009, Nr 114, poz.
946)
18
E. Zadęcka, Zrównoważony rozwój małych miast…, op. cit., s. 36. [za:] Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627).
19
Ibidem, s. 36.
20
R. Rosicki, Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju. Przegląd NaukowoMetodyczny, 2010, nr 4, s. 55, [za:] L. Hens, B. Nath, The Johannesburg Conference. Environment,
Development and Sustainability, 2003, No. 5, p. 7–39; J. Mizak (oprac.), Informacja o rezultatach
Światowego Szczytu ws. Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. Departament Współpracy
z Zagranicą – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002, s. 1–4; B. Nath, Education for sustainable development the Johannesburg summit and beyond. Environment, Development and Sustainability, 2003,
No. 5, p. 231–254.
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konflikty zbrojne, narkotyki, przestępczość zorganizowana, korupcja, przemyt
osób, terroryzm, nielegalny handel bronią, ksenofobia, nietolerancja, nienawiść
na tle rasowym, etnicznym i religijnym, choroby w tym AIDS)”21.
W 2010 r. państwa członkowskie UE przyjęły Strategię na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w której odkreślono następujące priorytety dla UE, jakie powinny być osiągnięte do 2020 r.:
–– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
–– rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
–– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną
i terytorialną22.
Z punktu widzenia formalnego zaangażowania krajów wchodzących w skład
UE integrację europejską można podzielić na dwie fazy. Należy uznać, że w pierwszej, obejmującej lata 2004–2010, nie realizowano żadnej wspólnej strategii.
Dopiero w latach 2010–2020 Komisja Europejska zaproponowała wyrażone ilościowo cele, które muszą być osiągnięte najpóźniej do 2020 r. w krajach wchodzących w skład UE (w nawiasie zaznaczono cele dla Polski): „zwiększenie wskaźnika
zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata do co najmniej 75% (71%); osiągnięcie
wysokości nakładów na działalność B+R na poziomie 3% PKB (1,7% PKB); cele
środowiskowe (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do
poziomu z 1990 r. (14%), 20% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych
(15,4%), zwiększenie efektywności energetycznej o 20% (14%)); cele edukacyjne
(ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu
poniżej 10% (4,5%), udział osób z wykształceniem wyższym w populacji w wieku
30–34 lata: 40% (45%)); zmniejszenie o 20 mln liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa (1,5 mln)”23.
Jeżeli chodzi o cele ogólnoświatowe, to warto zauważyć, że w 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku w trakcie szczytu Agendy Zrównoważonego
Rozwoju 2030 przyjęto dokument pt. Przekształcanie naszego świata: Agenda na
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030, w którym określono 17 głównych Celów
Zrównoważonego Rozwoju:
1) „wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie,
21

R. Rosicki, Międzynarodowe i europejskie…, op. cit., s. 55.
M. E. Zalewska, Jak mierzyć zrównoważony rozwój…, op. cit., [za:] Komunikat Komisji Europejskiej,
Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Bruksela 2010, https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp 15.09.2019).
23
Ibidem, s. 401.
22
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2) wyeliminowanie głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania, promowanie zrównoważonego rolnictwa,
3) zapewnienie wszystkim, w każdym wieku, zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu,
4) zapewnienie wszystkim inkluzyjnej i wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenia się przez całe życie,
5) osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet
i dziewcząt,
6) zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych,
7) zapewnienie wszystkim dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej
energii po przystępnej cenie,
8) promowanie inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienie i godna praca dla wszystkich ludzi,
9) budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności,
10) zmniejszenie nierówności w obrębie państwa i między państwami,
11) stworzenie inkluzywnego, bezpiecznego, zrównoważonego miasta,
12) stworzenie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
13) podjęcie pilnych działań zwalczających zmiany klimatyczne i ich skutki,
14) ochrona morza i oceanów oraz wykorzystywanie ich zasobów w zrównoważony sposób,
15) zarządzanie lasami w sposób zrównoważony, zwalczanie pustynnienia, zatrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gleby, powstrzymanie straty
w bioróżnorodności,
16) promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa,
17) wzmocnienie sposobu implementacji celów i odnowienie światowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”24.
Warto wspomnieć, że do każdego z głównych celów zostały przyporządkowane
również tzw. „cele operacyjne (łącznie jest ich 169)”25.
Dobór wskaźników monitorujących poziom rozwoju zrównoważonego jest
dość trudny, a wynika to głównie z jego wielowymiarowego charakteru. Komisja
Europejska w 2005 r. przyjęła pierwszy zestaw, który został zaktualizowany
w 2007 r. Wskaźniki wówczas zostały podzielone na trzy poziomy:
24

E. Olejarczyk, Zasada zrównoważonego rozwoju…, op. cit., s. 125, [za:] https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (dostęp 24.06.2016); http:// stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/5/2/1/wzr_2015_-_publikacja.pdf (dostęp 24.06.2016).
25
E. Olejarczyk, Zasada zrównoważonego rozwoju…, op. cit., s. 125.
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–– wskaźniki monitorujące ogólne cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju
(lead objectives);
–– wskaźniki dotyczące celów operacyjnych, które są wiodącymi wskaźnikami
w poszczególnych podtematach (SDS priority objectives);
–– wskaźniki będące uszczegółowieniem wskaźników wiodących (explanatory
variables)26.
Wśród czynników wiodących (tzw. headline indicators), monitorujących
ogólne cele związane z wyzwaniami postawionymi w Strategii zrównoważonego rozwoju, znalazło się 11 czynników. Cele operacyjne (operational indicators)
zostały opisane przez 31 zmiennych. Najliczniejszą grupą jest składająca się z 84
wskaźników grupa będąca uszczegółowieniem wskaźników wiodących, nazwana
wskaźnikami obrazującymi działania (explanatory indicators). W zestawie wskaźników dotyczących rozwoju zrównoważonego można również wyróżnić grupę
tzw. wskaźników kontekstowych (contextual indicators), które są trudne do interpretacji, ale zapewniają swoiste tło informacyjne dla badanych zjawisk27.
Rozwój zrównoważony posiada charakter wielowymiarowy, dlatego powoduje
to spore problemy z jego kwantyfikacją. Problem pojawia się również w określeniu
zmiennych, jakie należy brać pod uwagę w poszczególnych obszarach. Jak podkreśla K. Drabarczyk, do tej pory nie udało się skonstruować jednego powszechnie stosowanego miernika, który uwzględniałby wszystkie trzy obszary pomimo
tego, że w badaniach korzysta się z mierników syntetycznych28. Mimo to warto
wspomnieć, że system wskaźników w ocenie poziomu realizacji strategii powinien
spełniać trzy podstawowe funkcje: informacyjną, mierzenia postępu oraz wspierającą przy podejmowaniu decyzji29.
Przy opracowaniu zestawu wskaźników określających poziom rozwoju zrównoważonego można dokonać klasyfikacji wskaźników na:
–– proste i złożone;

26

L. Jodkowska, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju na przykładzie Niemiec – stan realizacji na tle
wybranych krajów i perspektywy. Handel Wewnętrzny. Trendy i Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju
w XXI Wieku, 2012, T. 1, s. 47.
27
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju SDI, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Wskazniki_SDI.pdf
(dostęp 10.09.2019).
28
K. Drabarczyk, Zrównoważony rozwój województw – analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe
Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2017, T. 2, nr 25, s. 28.
29
M. E. Zalewska, Jak mierzyć zrównoważony rozwój…, op. cit., s. 401, [za:] J. E. Stiglitz, A. Sen,
J. P. Fitoussi, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa 2013.
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–– uwzględniające badane obszary, wśród których najczęściej uwzględnia się
kryteria: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe (czasami nazywane są one
ładami społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym)30.
Jak podkreśla Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w raporcie pt.
Odpowiednie wskaźniki do oceny celów zrównoważonego rozwoju – wkład społeczeństwa obywatelskiego, prace nad stworzeniem zespołu wskaźników opisujących
poziom rozwoju zrównoważonego będą kontynuowane aż do utworzenia „kompleksowego systemu wskaźników obejmujących szczebel europejski i krajowy. (…)
obecne wskaźniki stosowane w różnych obszarach polityki na szczeblu UE muszą
zostać zharmonizowane lub przynajmniej powiązane ze wskaźnikami celów zrównoważonego rozwoju UE”31.

3. Ocena poziomu rozwoju zrównoważonego badanych jednostek
3.1. Cel i metoda badań
Celem badania była ocena poziomu zrównoważonego rozwoju na przykładzie polskich województw. Źródłem informacji były dane z Głównego Urzędu
Statystycznego zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Okresem badania
objęto rok 2017 (jedynie w przypadku PKB dane zostały pobrane za rok 2016).
Dobór zmiennych do badań opierał się na studiach literatury z zakresu tematu pracy m.in. publikacjach B. Bujanowicz-Haraś, K. Drabarczyk, P. Janulewicz,
L. Jodkowskiej32.
Na podstawie studiów literatury i dostępności danych zostało wyodrębnionych 90 zmiennych, które spełniały kryteria formalne, to znaczy: były mierzalne,
kompletne i zapewniały porównywalność. Kolejnym etapem było uwzględnienie
kryteriów statystycznych. Ze zbioru zostały usunięte tzw. quasi-stałe (dla których

30

Ibidem, s. 404.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Odpowiednie wskaźniki do oceny celów
zrównoważonego rozwoju – wkład społeczeństwa obywatelskiego”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1470&from=IT (dostęp 10.09.2019).
32
B. Bujanowicz-Haraś, P. Janulewicz, A. Nowak, A. Krukowski, Evaluation of sustainable development
in the member states of the European Union. Problemy Ekorozwoju, 2015, Vol. 10, No. 2, p. 71–78;
P. Janulewicz, A. Kamińska, S. Białoskurski, Analiza podobieństwa wybranych państw Unii Europejskiej
z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego przy wykorzystaniu metody Warda. Roczniki Naukowe
SERiA, 2016, T. 18, z. 1, s. 78–83; P. Janulewicz, B. Bujanowicz-Haraś, Ocena rozwoju zrównoważonego
polskich podregionów. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, T. 18, z. 3, s. 114–119; L. Jodkowska, Wskaźniki
zrównoważonego rozwoju…, op. cit., s. 46–53; K. Drabarczyk, Zrównoważony rozwój województw…,
op. cit., s. 24; Wskaźniki rozwoju zrównoważonego GUS, http://sdg.gov.pl/ (dostęp 10.09.2019 r.).
31

35

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

współczynnik zmienności nie przekraczał 10%)33, tj. np.: zanieczyszczenia powietrza zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w zakładach szczególnie uciążliwych w % zanieczyszczeń wytworzonych (V = 0,56%), wyposażenie
w automat pralniczy w % ogółu gospodarstw domowych (V = 1,6%), przeciętne
dalsze trwanie życia kobiety (V = 2%), przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzny
(V = 2,8%), udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputer osobisty (V = 4,6%), przeciętna liczba osób na 1 izbę (V = 5,3%), ścieki przemysłowe
i komunalne oczyszczone w % ścieków wymagających oczyszczenia (V = 5,9%),
liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przypadająca na 1 mieszkańca (V = 6,2%), liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym (V = 6,6%), poziom dzietności (V = 7%), zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności (V = 8,8%), zgony z powodu nowotworów
oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców (V = 9,5%). Łącznie zostało
usuniętych 28 zmiennych charakteryzujących się niskim (<10%) współczynnikiem zmienności.
Kolejnym krokiem była eliminacja cech nadmiernie ze sobą skorelowanych,
które niosły ze sobą taką samą wartość informacyjną34. Najwięcej powiązań posiadał Produkt Krajowy Brutto z: nakładami inwestycyjnymi w przeliczeniu na
1 mieszkańca ogółem (0,92), nakładami inwestycyjnymi w sektorze prywatnym
w przeliczeniu na 1 mieszkańca (0,88), liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkańców
w wieku produkcyjnym ogółem (0,85), wartością dodaną brutto na 1 pracującego
(0,89), przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto (0,93), liczbą widzów
i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1 000 ludności (0,75), liczbą
widzów w kinach stałych na 1 000 ludności (0,86), przeciętnymi miesięcznymi
wydatkami na rekreację i kulturę w przeliczeniu na 1 osobę (0,79), międzywojewódzkimi migracjami na pobyt stały (0,82). Kolejną zmienną wykazującą wysoki
współczynnik korelacji była: liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia
z pomocy społecznej na 10 tys. ludności z bezrobociem rejestrowanym (0,85).
Warto też wskazać przykład występującej ujemnej korelacji, np.: liczba zgonów
33

M. Adamowicz, P. Janulewicz, Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych,
2012, T. 13, s. 19; A. Murawska, Ocena poziomu życia w krajach Unii Europejskiej (UE-28) w aspekcie zrównoważonego rozwoju za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody Ilościowe
w Badaniach Ekonomicznych, 2014, T. 15, nr 4, s. 83, [za:] E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. PWN,
Warszawa 1997, s. 12.
34
A. Murawska, Ocena poziomu życia…, op. cit., s. 83, [za:] Z. Hellwig, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] W. Welfe (red.),
Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną.
PWE, Warszawa 1981, s. 57; E. Nowak, Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. PWN,
Warszawa 1984, s. 127.
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ogółem na 1 000 urodzeń żywych ze zmianą liczby ludności na 1 000 mieszkańców (-0,90) oraz liczba ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym ze zmianą liczby ludności na 1 000 mieszkańców (-0,79).
Ostatecznie w pracy przyjęto 36 zmiennych, które zostały podzielone na 5 obszarów tematycznych związanych z: ochroną środowiska, zdrowiem publicznym,
jakością i dostępnością do usług oświatowo-kulturalnych, rozwojem gospodarczym oraz jakością życia mieszkańców.
1. Ochrona środowiska:
–– x1 – wpływy z tytułu opłat w obszarze gospodarki ściekowej i ochrony wód
(w tys. zł na 1 mieszkańca);
–– x2 – opłaty i wpływy na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
z tytułu kar wymierzonych (w tys. zł na 1 mieszkańca);
–– x3 – udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia
(w %);
–– x4 – ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi wymagające
oczyszczania (w dam3);
–– x5 – udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających
rekultywacji w powierzchni ogółem (w %);
–– x6 – powierzchnia terenów składowania odpadów – niezrekultywowana
(w ha);
–– x7 – nakłady na środki trwałe na 1 mieszkańca – służące ochronie środowiska (w zł);
–– x8 – emisja zanieczyszczeń gazowych (t/r);
–– x9 – zanieczyszczenia powietrza zatrzymane w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w zakładach szczególnie uciążliwych w % zanieczyszczeń
wytworzonych – zanieczyszczenia gazowe (w %).
2. Zdrowie publiczne:
–– x10 – zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na
100 tys. ludności w tym wieku (w os.);
–– x11 – przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę na zdrowie (w zł);
–– x12 – zgony ogółem na 1 000 urodzeń żywych (w os.).
3. Jakość i dostępność do usług oświatowo-kulturalnych:
–– x13 – wydatki na 1 mieszkańca w dziale oświata i wychowanie (w zł);
–– x14 – absolwenci szkół wyższych na 10 tys. ludności;
–– x15 – wydatki na 1 mieszkańca w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w zł);
–– x16 – ludność na 1 placówkę biblioteczną;
–– x17 – księgozbiór bibliotek na 1 000 ludności (w wol.);
–– x18 – czytelnicy bibliotek publicznych na 1 000 ludności;
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–– x19 – wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika (w wol.),
–– x20 – ludność na 1 miejsce w teatrach i instytucjach muzycznych.
4. Rozwój gospodarczy:
–– x21 – udział osób korzystających z kanalizacji (w %);
–– x22 – udział osób korzystających z gazociągu (w %);
–– x23 – nakłady inwestycyjne w sektorze publicznym na 1 mieszkańca (w zł);
–– x24 – podmioty wyrejestrowane ogółem na 1 000 ludności;
–– x25 – produkt krajowy brutto (za 2016 r.) na 1 mieszkańca (w zł);
–– x26 – bezrobocie rejestrowane (w %);
–– x27 – przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę na użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii (w zł).
5. Jakość życia mieszkańców:
–– x28 – liczba mieszkań na 1 000 ludności;
–– x29 – udział wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii w wydatkach ogółem (w %);
–– x30 – motocykle na 1 000 ludności (w szt.);
–– x31 – rozwody wg miejsca zamieszkania osoby wnoszącej powództwo – ogółem na 1 000 mieszkańców;
–– x32 – przestępstwa o charakterze gospodarczym stwierdzone przez policję
na 1 000 mieszkańców;
–– x33 – przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję na 1 000 mieszkańców;
–– x34 – przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzone przez policję na
1 000 mieszkańców;
–– x35 – wypadki drogowe na 100 tys. ludności (w os.);
–– x36 – ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów (w os.).
Zmienne: x1, x2, x4, x5, x6, x8, x10, x11, x12, x24, x26, x27, x29, x31, x32, x33, x34,x35, x36
zostały uznane za destymulanty35, natomiast pozostałe jako stymulanty36.
Dla wybranych zmiennych zostały określone charakterystyki statystyczne
przedstawione w tab. 1. Prezentują one występujące pomiędzy poszczególnym
województwami dysproporcje, które zostały zilustrowane za pomocą wartości
minimalnych, maksymalnych oraz współczynnika zmienności, jakie zanotowano
w poszczególnych województwach.

35

Destymulanty są zmiennymi, dla których niskie wartości są pożądane z punktu widzenia danego zjawiska, a wysokie niepożądane.
36
Stymulanty są zmiennymi, dla których niskie wartości są niepożądane z punktu widzenia danego
zjawiska, a wysokie są pożądane.
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Maksimum (województwo)

Współczynnik
zmienności [%]

Minimum (województwo)

Odchylenie
standardowe

Średnia

Zmienna

Tabela 1. Charakterystyki statystyczne zmiennych diagnostycznych charakteryzujących poszczególne
województwa z punktu widzenia poziomu rozwoju zrównoważonego

x1
0,0119 0,0061 (podkarpackie)
0,0236 (śląskie)
0,0046
39
x2
0,0014 0,0003 (świętokrzyskie)
0,0036 (lubuskie)
0,0010
73
x3
89,78 65,7 (świętokrzyskie)
99,9 (podlaskie, pomorskie)
12,69
14
x4
55 069 5 021 (warmińsko-mazurskie)
222149 (śląskie)
60 083 109
x5
0,194 0,1 (wiele)
0,4 (śląskie)
0,106
55
x6
523,55 4,6 (warmińsko-mazurskie)
2 506,4 (dolnośląskie)
665,73 127
x7
174,57 77,11 (lubelskie)
407,08 (zachodniopomorskie)
82,50
47
x8 13 370 043 1 657 444 (warmińsko-mazurskie) 43 209 358 (łódzkie)
12 906 275
97
x9
56,11 0,7 (warmińsko-mazurskie)
92,9 (dolnośląskie)
27,85
50
x10
70,73 49,2 (podkarpackie)
89,6 (opolskie)
13,58
19
x11
62,19 48,33 (warmińsko-mazurskie)
87,93 (mazowieckie)
11,00
18
x12
103,78 78,8 (pomorskie)
131,3 (świętokrzyskie)
16,26
16
x13
20,55 9,4 (zachodniopomorskie)
46,05 (opolskie)
8,28
40
x14
91,44 39 (lubuskie)
158 (małopolskie)
28,81
32
x15
35,75 27,1 (podkarpackie)
54,8 (podlaskie)
7,67
21
x16
4 108 2 877 (lubelskie)
5 944 (pomorskie)
941
23
x17
3 386 2 254 (pomorskie)
4 070 (podlaskie)
450
13
x18
150,44 120 (podlaskie)
193 (małopolskie)
20,22
13
x19
17,92 13,7 (pomorskie)
20,1 (wielkopolskie)
1,92 10,72
x20
544,00 161 (pomorskie)
1 404 (podkarpackie)
312,42
57
x21
70,17 52,7 (lubelskie)
83,1 (pomorskie)
8,13
12
x22
49,55 28,4 (podlaskie)
72,2 (podkarpackie)
11,61
23
x23
1 900 1 192 (świętokrzyskie)
3 050 (mazowieckie)
499
26
x24
7,28 5,63 (podkarpackie)
9,65 (zachodniopomorskie)
1,20
16
x25
43 765 33 371 (lubelskie)
77 359 (mazowieckie)
11 216
26
x26
7,32 3,7 (wielkopolskie)
11,7 (warmińsko-mazurskie)
2,17
30
x27
221,11 164,2 (podkarpackie)
290,03 (śląskie)
31,26
14
x28
4,25 2,02 (opolskie)
6,94 (mazowieckie)
1,52
36
x29
19,40 16,1 (opolskie)
22,4 (śląskie)
1,96 10,11
x30
38,06 29,6 (dolnośląskie)
52,2 (podkarpackie)
5,84
15
x31
1,67 1,16 (podkarpackie)
2,05 (dolnośląskie)
0,25
15
x32
4,69 2,61 (zachodniopomorskie)
9,11 (małopolskie)
1,79
38
x33
1,83 1,46 (małopolskie)
2,14 (zachodniopomorskie)
0,21
11
Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS (2016–2017 r.).
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Wartość współczynnika zmienności cech opisujących poziom rozwoju zrównoważonego wahała się od ok. 10% do 127%. Największe zróżnicowanie zanotowano w zmiennych charakteryzujących: powierzchnię terenów składowania
odpadów niezrekultywowanych (V = 127%) oraz wielkości ścieków odprowadzonych bezpośrednio do wód lub do ziemi, wymagających oczyszczania (V = 109%).
Najmniejsze zaś zróżnicowanie wystąpiło w przypadku zmiennej opisującej udział
wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii w wydatkach ogółem
(V = 10,11%), liczbę wypożyczeń księgozbioru w przeliczeniu na 1 czytelnika
(V = 10,72%) oraz przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w przeliczeniu
na 1 000 mieszkańców (V = 11%).

3.2. Wyniki i dyskusja
Do określenia poziomu rozwoju zrównoważonego polskich województw wykorzystano metodę wzorca rozwoju Hellwiga.
W związku z tym, że 19 zmiennych uznano za destymulanty, przed przystąpieniem do konstrukcji zmiennych syntetycznych przekształcono je w stymulanty za
pomocą następującej transformacji37:
xij



xij

Kolejnym krokiem była normalizacja poprzez standaryzację38, zgodnie ze
wzorem:
xij  x ij
z ij
sj
gdzie:
i – numer obiektu; j – numer cechy.

37

M. Adamowicz, P. Janulewicz, Wykorzystanie metod wielowymiarowych…, op. cit., s. 20; M. Krawiec,
J. Landmesser, Analiza taksonomiczna aktywności ekonomicznej ludności na obszarach wiejskich w Polsce.
Roczniki Naukowe SERiA, 2007, T. 9, z. 2, s. 172, [za:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyczne metody analizy danych. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
38
I. Bąk, Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. Wyd. AE im. Oskara
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 49; A. Murawska, Ocena poziomu życia…, op. cit., s. 83, [za:]
Z. Hellwig, Wielowymiarowa analiza porównawcza…, op. cit., s. 57; E. Nowak, Problemy doboru zmiennych…, op. cit., s. 127; M. Adamowicz, P. Janulewicz, Wykorzystanie metod wielowymiarowych…, op. cit.,
s. 20.
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Dla tak przekształconego zestawu zmiennych zastosowano metodę wzorcową,
która zakłada istnienie obiektu wzorcowego (modelowego), w stosunku do którego wyznacza się odległości taksonomiczne badanych obiektów. W pracy odległości te zostały ustalone przy pomocy tzw. metryki „taksówkowej”,
gdzie: d

i

m
¦ z ij  z  j 
j 

Otrzymane wartości di posłużyły do realizacji kolejnego etapu, jakim było obliczenie syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga:
d

z

i

d
 i , gdzie:
d

d



d  S d

 n
¦d
ni i
sd

 n

¦ di  d
ni 

Wartości wskaźnika Zi wahają się w przedziale od zera do jednego. Im są one
bliższe jedności, tym bardziej są uznawane za bliższe wzorcowi, a więc posiadają
wyższy poziom badanego obiektu.
Kolejny etap polegał na uporządkowaniu liniowo – według wartości nierosnących – współczynnika Zi. Na tej podstawie zostały wówczas wyodrębnione
klasy typologiczne jednostek, wydzielając tym samym cztery rozłączne podzbiory
obiektów podobnych. Wykorzystano do tego następujące wzory39:
I grupa: zi ≥ z– + sz
II grupa: z– ≤ zi < z– + sz
III grupa: z– – sz ≤ zi < z–
IV grupa: zi < z– – sz
gdzie:
z– – średnia arytmetyczna;
sz – odchylenie standardowe taksonomicznej miary rozwoju.
Na podstawie wartości współczynnika zi województwa zostały przyporządkowane do jednej z czterech grup pod względem poziomu rozwoju zrównoważonego. I grupa skupiała w sobie województwa charakteryzujące się najwyższym
poziomem rozwoju, natomiast w skład IV grupy weszły tylko te województwa,
które charakteryzują się najniższym poziomem rozwoju zrównoważonego.
39

M. Adamowicz, P. Janulewicz, Wykorzystanie metod wielowymiarowych…, op. cit., s. 20.
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Do oceny poziomu zrównoważonego rozwoju polskich województw wykorzystano wszystkie (36) zmienne, a wyniki przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Klasyfikacja ze względu na wartości cząstkowej miary syntetycznej opisującej poziom rozwoju zrównoważonego polskich województw
Numer Liczba województw
grupy
w grupie

I

3

II

5

III

5

IV

3

Poziom
miary

powyżej
0,2835
od 0,2126
do 0,2834
od 0,1418
do 0,2125
poniżej
0,1417

Nazwa województwa

podlaskie (0,3395), podkarpackie (0,3267),
warmińsko-mazurskie (0,3059)
wielkopolskie (0,2369), zachodniopomorskie (0,2357),
małopolskie (0,2347), pomorskie (0,2279), lubuskie (0,2165)
mazowieckie (0,2111), opolskie (0,1951), kujawsko-pomorskie (0,1911), lubelskie (0,1881), śląskie (0,1576)
dolnośląskie (0,1320), łódzkie (0,1130),
świętokrzyskie (0,0906)

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS (2016–2017 r.).

Jak wynika z przeprowadzonych badań (tab. 2), w skład I grupy skupiającej
województwa o najwyższym poziomie rozwoju zrównoważonego weszły 3 województwa: podlaskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie. W II i III grupie
znalazła się identyczna liczba województw (5). W skład II grupy weszły następujące województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie, pomorskie
oraz lubuskie; III grupa skupiła województwa: mazowieckie, opolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie oraz śląskie. Natomiast do województw charakteryzujących
się najsłabszym rozwojem zrównoważonym (grupa IV) weszły tylko 3 jednostki:
dolnośląskie, łódzkie oraz świętokrzyskie.
Tabela 3. Średnie wartości zmiennych określające poziom rozwoju zrównoważonego z punktu widzenia ochrony środowiska
I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa

x1

0,0069
0,0108
0,0158
0,0122

x2

0,0015
0,0014
0,0010
0,0018

x3

87
97
92
75

x4

8 068
71 659
76 934
37 979

x5

0,13
0,14
0,22
0,30

x6

20
420
538
1 177

x7

133
223
168
146

x8

2 179 227
8 400 205
19 301 556
22 958 065

x9

16
64
60
76

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS (2017 r.).

Z przeprowadzonych badań, wynika (tab. 3), że wraz ze wzrostem poziomu
rozwoju zrównoważonego (z punktu widzenia ochrony środowiska), maleje
udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wymagających rekultywacji,
jak i powierzchni terenów niezrekultywowanych, przeznaczonych pod składowisko odpadów. Taką samą zależność można zauważyć w odniesieniu do emisji
42
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zanieczyszczeń gazowych. W województwach wchodzących w skład I grupy ich
średnia wartość wyniosła 2 179 227 t/rok, podczas gdy w województwach o najniższym poziomie rozwoju zrównoważonego ich emisja wyniosła aż 22 958 065
t/rok.
Tabela 4. Średnie wartości zmiennych określających poziom rozwoju zrównoważonego z punktu widzenia zdrowia publicznego
I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa

x10

x11

58
73
69
82

52
57
67
72

x12

97
91
108
125

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS (2017 r.).

Na podstawie przeprowadzonych badań (tab. 4) można zauważyć, że wraz ze
wzrostem poziomu rozwoju zrównoważonego nakłady na ochronę zdrowia maleją. W województwach reprezentujących najwyższą pozycję rozwoju (I grupa)
średnia ich wartość wynosiła 52 zł miesięcznie, podczas gdy w województwach
wchodzących w skład IV grupy nakłady były zdecydowanie wyższe i wynosiły
72 zł. Podobną zależność można zauważyć w odniesieniu do zmiennej opisującej
liczbę zgonów w odniesieniu do liczby urodzeń żywych. Co prawda w II grupie
ich liczba jest najniższa i wynosi 91 w przeliczeniu na 1 000 urodzeń żywych, ale
już w III i IV grupie ich liczba rośnie (odpowiednio 108 i 125). Ważnym czynnikiem świadczącym o zdrowiu jest też cecha opisująca liczbę zgonów osób w wieku
do 65 lat z powodu chorób układu krążenia. W I grupie jest ich najniższa liczba
(58), a w IV najwyższa (82).
Tabela 5. Średnie wartości zmiennych określających poziom rozwoju zrównoważonego z punktu widzenia jakości i dostępności do usług oświatowo-kulturalnych
I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa

x13

21,34
15,57
26,24
18,58

x14

76
97
95
91

x15

38,01
35,76
37,35
30,80

x16

3 603
4 291
4 077
4 363

x17

3 671
3 246
3 431
3 258

x18

137
157
157
142

x19

19,30
16,52
17,80
19,07

x20

829
392
540
518

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS (2017 r.).

W tym obszarze nie można podkreślić ścisłej zależności pomiędzy przynależnością do poszczególnej grupy a średnimi wartościami, jakie zostały osiągnięte
w poszczególnych grupach. Warto jednak podkreślić, że najniższe wydatki w dziale oświata i wychowanie zostały zanotowane w II grupie (15,57 zł na mieszkańca),
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a najwyższe w III (26,24 zł). Najwyższą liczbę absolwentów szkół wyższych w przeliczeniu na 1 000 osób zanotowano w II grupie (97), a najniższą w I grupie (76).
Najmniejsza liczba osób przypadających na 1 placówkę biblioteczną wystąpiła
w I grupie (3 603), a największa w województwach wchodzących w skład IV grupy (4363). Warto również wspomnieć o teatrach i instytucjach muzycznych.
Najwięcej osób na 1 miejsce przypada w województwach wchodzących w skład
I grupy (829), a najmniej w województwach należących do II grupy (392).
Tabela 6. Średnie wartości zmiennych określających poziom rozwoju zrównoważonego z punktu widzenia rozwoju gospodarczego
I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa

x21

69,4
74,5
68,5
66,4

x22

47,70
54,22
48,18
45,90

x23

1 962
2 072
1 922
1 516

x24

6,07
8,41
6,92
7,19

x25

34 311
44 971
47 794
44 497

x26

9,9
5,9
7,3
7,1

x37

189
228
227
232

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS (2016–2017 r.).

Jak wynika z przeprowadzonych badań (tab. 6), jedynie w odniesieniu do wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania zauważono zależność pomiędzy
badanymi zmiennymi a zaklasyfikowaniem ich do poszczególnych grup. Wraz ze
wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego wydatki na użytkowanie mieszkania
i energii były coraz niższe. W grupie I wyniosły 189 zł miesięcznie w przeliczeniu
na 1 mieszkańca, a w IV grupie 232 zł. Najczęściej branym pod uwagę czynnikiem
w badaniach dotyczących rozwoju zrównoważonego jest PKB; jak się okazało, najniższy poziom został zanotowany w województwach wchodzących w skład I grupy
(34 311 zł), a najwyższy w III grupie (47 794 zł). Tak niski poziom PKB jest efektem
występującego w tej grupie najwyższego poziomu bezrobocia, wynoszącego 9,9%.
Tabela 7. Średnie wartości zmiennych określających poziom rozwoju zrównoważonego z punktu widzenia jakości życia mieszkańców
I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa

x28

3,80
5,29
3,77
3,80

x29

19,17
20,44
18,42
19,53

x30

42,57
38,40
36,40
35,73

x31

1,55
1,67
1,70
1,76

x32

3,86
5,11
4,93
4,41

x33

1,91
1,78
1,77
1,93

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS (2017 r.).
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x34

0,527
0,504
0,498
0,490

x35

80,10
89,50
65,38
109,03

x36

11,01
9,13
9,29
10,96
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Ostatnim badanym obszarem jest jakość życia mieszkańców. W tym obszarze
są brane również pod uwagę zmienne opisujące poziom bezpieczeństwa w danym
województwie. Na podstawie analizy przeprowadzonych badań (tab. 7) można
zauważyć istniejącą zależność pomiędzy przynależnością do poszczególnej grupy
a liczbą stwierdzonych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Wraz ze wzrostem poziomu rozwoju zrównoważonego liczba przestępstw tego rodzaju rośnie.
Podobne zależności można zauważyć w odniesieniu do liczby motocykli przypadających na 1 000 mieszkańców. Najmniejsza ich liczba została zanotowana
w grupie IV (35,73), a najwyższa w I grupie (42,57). Odwrotną zależność można
zauważyć w odniesieniu do liczby rozwodów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców; wraz z ich wzrostem poziom rozwoju zrównoważonego maleje.

Zakończenie
Pomimo że dzisiaj trudno jest jednoznacznie wskazać, kiedy koncepcja zrównoważonego rozwoju stała się przedmiotem zainteresowania badaczy, warto zwrócić szczególną uwagę na wielowymiarowy charakter tego zjawiska, który powoduje, że w dalszym ciągu nie ma jednorodnego zestawu wskaźników, które pozwalają
na jego ocenę. W przyszłości zestaw powinien ulegać modyfikacji, tak by trafniej
oddawał rzeczywistość, np. wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych powinien spowodować, że i ten obszar powinien być brany pod uwagę, zwłaszcza że
– jak podkreśla w swoim raporcie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie – „W chwili obecnej sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne
jest największym energetycznym zanieczyszczeniem na Ziemi”40.
W toku prowadzonych badań zauważono, że w województwie podlaskim, które
osiągnęło najwyższy poziom rozwoju zrównoważonego, wiele zmiennych przyjmowało najkorzystniejsze wartości, np. udział ścieków oczyszczonych był na poziomie
99,9%, najwyższy był tam również poziom inwestycji w dziale kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, wynoszący 54,8 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Podlaskie może również wykazać się najwyższą dostępnością do księgozbioru
w przeliczeniu na 1 czytelnika, wynoszącą 4 070 woluminów. Słabością tegoż obszaru z pewnością jest najniższa liczba osób korzystających z gazociągu, jak również najwyższa liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 tys. pojazdów.

40

Źródła promieniowania elektromagnetycznego, https://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-pol-elektro/zrodla-promieniowania/78,Zrodla-promieniowania-elektromagnetycznego.
html (dostęp 15.09.2019).
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Województwem o najniższym poziomie rozwoju zrównoważonego okazało
się województwo świętokrzyskie. Jako główne słabości można wskazać najniższy
udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia (65,7%),
najwyższą liczbę zgonów w przeliczeniu na 1 000 urodzeń żywych (131,3) oraz
najniższe nakłady inwestycyjne w sektorze publicznym w przeliczeniu na 1 mieszkańca (1 192 zł). Świętokrzyskie może też wykazać się pozytywnymi cechami,
wśród których są najniższe wpływy z tytułu opłat i kar na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Podsumowując, metody wzorcowe są bardzo pomocnym narzędziem w ocenie
i analizie poziomu rozwoju zrównoważonego. Wyniki przeprowadzonych badań
mogą posłużyć głównie samorządowcom w celu trafniejszego opracowania strategii rozwoju swoich jednostek, które niejednokrotnie w swoich dokumentach
strategicznych uwzględniają koncepcję rozwoju zrównoważonego.
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Rozdział III

Zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce
na podstawie danych FADN
1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Idea zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development) powstała jako
odpowiedź na pogarszający się stan środowiska naturalnego, spowodowany forsowaniem tradycyjnie pojmowanego wzrostu gospodarczego. Pod koniec lat
60. XX w. przedstawiony na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ raport Sekretarza
Generalnego U. Thanta zwrócił uwagę na problem degradacji ekosystemu i stał
się impulsem do podjęcia działań chroniących środowisko2. Najczęściej przytaczaną w literaturze definicją rozwoju zrównoważonego jest definicja pochodząca
z raportu „Nasza Wspólna Przyszłość”, zwanego Raportem Brundtland3. Rozwój
zrównoważony określa się jako rozwój, który odpowiada obecnym potrzebom
ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb4. Natomiast przyjęta w 2015 r. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego
1

Dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Ekonomii
i Agrobiznesu; renata.kubik@up.lublin.pl
2
B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 28.
3
Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (dostęp 13.08.2019).
4
Zrównoważony rozwój i cele zrównoważonego rozwoju. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, http://
www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860
(dostęp 13.08.2019).
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ONZ podkreśla istotę zrównoważonego rozwoju, czyli powiązanie aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych: „zrównoważony rozwój zakłada, że
eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, zwalczanie nierówności wewnątrz i pomiędzy krajami, ochrona naszej planety, dążenie do trwałego
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz wspieranie integracji społecznej są ze sobą połączone i współzależne”5.
Z perspektywy globalnej zrównoważenie w zakresie środowiska naturalnego jest
nadrzędną zasadą w stosunku do pozostałych (rys. 1), natomiast w wymiarze lokalnym zrównoważenie społeczne oraz ekonomiczne są równie istotne6. Niemniej
jednak rozpatrywanie tylko jednego z aspektów zrównoważonego rozwoju, bez
uwzględnienia pozostałych, powoduje brak możliwości zapewnienia równowagi i optymalizacji rozwiązań. Ponadto współczesne podejście musi uwzględniać
funkcjonowanie dóbr publicznych i system instytucjonalny zapewniający ich
finansowanie7.

Rysunek 1. Trzy obszary zrównoważonego rozwoju

Źródło: W. J. M. Cuijpers, C. J. Koopmans, J. W. Erisman, Building on resilience principles for sustainable
agriculture: a draft framework. Louis Bolk Institute, Driebergen 2013, p. 25, https://www.researchgate.
net/publication/283069674_Building_on_resilience_ principles_for_sustainable_agriculture_a_draft_
framework (dostęp 19.08.2019).
5

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja Zgromadzenia
Ogólnego ONZ A/RES/70/1, 25 września 2015, http://www.unic.un.org.pl/ files/164/Agenda%202030_
pl_2016_ostateczna.pdf (dostęp 13.08.2019).
6
W. J. M. Cuijpers, C. J. Koopmans, J. W. Erisman, Building on resilience principles for sustainable agriculture: a draft framework. Louis Bolk Institute, Driebergen 2013, p. 25, https://www.researchgate.net/
publication/283069674_Building_on_resilience_principles_for_sustainable_agriculture_a_draft_framework (dostęp: 19.08.2019).
7
A. Czyżewski, P. Kułyk, Kształtowanie rozwoju trwale zrównoważonego w ekonomii rolnej w optyce
historycznej i współczesnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 452,
s. 32–45.
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Koncepcja zrównoważonego rozwoju dotyczy również rolnictwa, w którym
model industrialny wykazuje negatywne konsekwencje. Szczególne znaczenie
mają niepożądane efekty zewnętrzne, głównie środowiskowe (np. degradacja gleb,
nadmierna emisja metanu czy dwutlenku azotu, ograniczenie bioróżnorodności).
Konsekwencje te nie były wcześniej brane pod uwagę, gdyż rolnictwo uprzemysłowione skupiało się przede wszystkim na rozwiązaniu problemu niedożywienia
ludzi8. W sytuacji nadprodukcji żywności w Unii Europejskiej (UE) do przesłanek
przemawiających za rozwojem rolnictwa zrównoważonego można zaliczyć:
–– świadomość ograniczoności ekosystemu globalnego Ziemi;
–– podniesienie rangi dóbr pozarynkowych (niekomercyjnych) w rozwoju
rolnictwa;
–– zakwestionowanie dotychczasowej formuły postępu;
–– wiedzę na temat wpływu jakości żywności na zdrowie, a tym samym na
jakość życia9.
W przypadku gospodarstw rolnych zrównoważone rolnictwo obejmuje10:
–– produkcję towarów i usług (funkcja ekonomiczna);
–– zarządzanie zasobami naturalnymi (funkcja ekologiczna);
–– wkład w rozwój obszarów wiejskich (funkcja społeczna).
Harmonijne połączenie tych trzech powiązanych funkcji stanowi tło zrównoważonego rolnictwa. Aby przejść do zrównoważonego rozwoju, konieczne jest
jednoczesne działanie we wszystkich trzech wymiarach. Ze względu na powiązanie tych trzech funkcji sama poprawa (lub utrzymanie) wyników ekonomicznych
nie ma znaczenia, jeśli nie idzie w parze z poprawą (lub utrzymaniem) wyników
środowiskowych i społecznych: opłacalność ekonomiczna systemu produkcyjnego nie jest wystarczająca, aby zrekompensować wysokie koszty ekologiczne
i społeczne11.

8

H. Runowski, Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka.
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, T. 93, z. 2, s. 14.
9
A. Woś, Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 59–68.
10
E. Kelly, M. Ryan, J. Finn, T. Hennessy, Farm level indicators for evaluating sustainability and emerging new policy topics. Teagasc 2015, https://www.flint-fp7.eu/downloads/reports/FLINT%20WP1_%20
D1%204.pdf (dostęp 21.08.2019).
11
L. Vilain, A la recherche des indicateurs du développement agricole durable. Travaux et Innovations,
1997, n. 43, s. 52–54, https://idea.chlorofil.fr/fileadmin/documents/ En_savoir_plus/Vilain1997.pdf (dostęp 22.08.2019).
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2. Pomiar zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych
Zrównoważony rozwój można oceniać w różnych wymiarach, takich jak globalny, lokalny, sektorowy czy indywidualny. Chociaż wskaźniki zrównoważonego
rolnictwa można opracowywać na różnych poziomach, to uzyskane na poziomie
gospodarstwa zwiększają dokładność przestrzenną wskaźników i dają możliwość
ich agregacji. W przypadku badań nad zrównoważonym rozwojem rolnictwa to
gospodarstwo rolne jest najważniejszą jednostką przestrzenną pod względem
realizacji zrównoważonych działań12. To rolnicy podejmują decyzje w gospodarstwach rolnych, a poprzez odpowiednie monitorowanie ich działań można
bezpośrednio wpływać na poprawę wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.
Do nich kierowany jest transfer regulacji prawnych, strategii czy też płatności13.
Istnieje potrzeba inwestowania w eksperymentalne i panelowe badania rolników
oraz ich gospodarstw, które pozwolą na dostarczenie danych długoterminowych.
W tym celu niezbędna jest współpraca ekonomistów, agronomów, gleboznawców
oraz naukowców innych dyscyplin naukowych w celu zintegrowania podejść do
tego zagadnienia. Pozwoli to stworzyć kompleksową miarę zrównoważenia14.
Na poziomie UE kształtowanie się właściwych relacji między polityką rolną
a koncepcją rozwoju zrównoważonego przebiegało w sposób ewolucyjny. Istotne
znaczenie miały kolejne reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w wyniku
których powoli budowano i doskonalono dorobek legislacyjny i instrumentalny,
tworząc podwaliny rozwoju zrównoważonego. Proces ten trwa od ponad pięćdziesięciu lat i jeszcze się nie zakończył.
W celu monitorowania i ewaluacji WPR służby Komisji Europejskiej wykorzystują wiele różnych istniejących źródeł informacji i baz danych, np. komunikaty i powiadomienia państw członkowskich, oficjalne statystyki Eurostatu, dane
zgromadzone przez Europejską Agencję Środowiska, dane Banku Światowego15.

12

E. Kelly, L. Latruffe, Y. Desjeux, M. Ryan, S. Uthes, A. Diazabakana, E. Dillon, J. Finn, Sustainability
indicators for improved assessment of the effects of agricultural policy across the EU: Is FADN the answer?
Ecological Indicators, 2018, No. 89, p. 903–911, http://hdl.handle.net/11019/1631 (dostęp 22.08.2019).
13
Environmental indicators for agriculture, Volume 3: Methods and results. Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD), Paris 2001, https://www.oecd.org/ greengrowth/sustainable-agriculture/1916629.pdf (dostęp 22.08.2019).
14
D. Byerlee, R. Murgai, Sense and sustainability revisited: The limits of Total Factor Productivity measures of sustainable agricultural systems. Agricultural Economics, 2001, Vol. 26, Issue 3, p. 227–236, https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-0862.2001.tb00066.x (dostęp 22.08.2019).
15
Ramy monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020. Komisja Europejska,
Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2015, s. 18, http://publications.europa.eu/resource/
cellar/a7aacc47-f819-497c-8159-17b925e141bb.00 15.02/DOC_1 (dostęp 23.08.2019).
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Dostępne na stronach Eurostatu wskaźniki rolno-środowiskowe, mające na celu
włączenie zagadnień środowiskowych do WPR na poziomie UE, krajowym i regionalnym, zostały opracowane przez szereg podmiotów:
–– Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich;
–– Dyrekcję Generalną ds. Środowiska;
–– Eurostat;
–– Wspólne Centrum Badawcze;
–– Europejską Agencję Środowiska;
–– Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności16.
Udział w monitorowaniu i ewaluacji biorą różne podmioty, co powoduje, że
zgromadzone przez nie dane nie mają jednakowej podstawy odniesienia oraz dotyczą różnych okresów czasu.
Największą bazą danych, która gromadzi informacje pochodzące z pojedynczych gospodarstw rolnych krajów członkowskich UE, jest Sieć Danych
Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (ang. Farm Accountancy Data Network
– FADN). To jedyna baza danych, gdzie informacje zbierane są i opracowywane
według jednolitych zasad, a współpracujące gospodarstwa stanowią reprezentatywną próbę gospodarstw towarowych funkcjonujących na terenie UE. Ponadto
FADN jest jednym z narzędzi wspomagających programowanie i realizację zadań
WPR. W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa rolne wytwarzające
około 90% Standardowej Produkcji (ang. Standard Output – SO) w danym regionie lub kraju członkowskim UE17. SO definiowana jest jako średnia z 5 lat wartość
produkcji określonej działalności rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskanej
z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu
warunkach produkcyjnych18.
Dane gromadzone w ramach FADN dotyczą przede wszystkim nakładów,
produkcji i dochodów w rolnictwie: „sieć danych rachunkowych gospodarstw
rolnych FADN jest instrumentem służącym do oceny dochodu gospodarstw rolnych oraz wpływu WPR”19. Biorąc pod uwagę aktualne priorytety WPR, można
zauważyć asymetrię czy też brak danych dotyczących poszczególnych aspektów
zrównoważonego rolnictwa w bazie FADN (tab. 1). Szczególnie dotyczy to sfery
społecznej, gdzie istnieje luka informacyjna na temat jakości życia rolnika i jego
16

https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/agri-environmental-indicators (dostęp 07.09.2019).
http://fadn.pl/organizacja/polski-fadn/organizacja-polskiego-fadn/ (dostęp 30.08.2019).
18
Z. Floriańczyk, D. Osuch, R. Płonka, Wyniki standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018, s. 10, http://
fadn.pl/wp-content/uploads/2018/12/SRwaz_2017.pdf (dostęp 21.08.2019).
19
https://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm (dostęp 07.09.2019).
17
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rodziny. Wyznaczenie wskaźników zrównoważenia społecznego sprawia trudności
ze względu na jakościowy charakter danych – trudno je poddać ocenie. Ponadto
wskaźniki te można również określić jako subiektywne, ponieważ są one często
zgłaszane przez badanego w odniesieniu do siebie w określonym kontekście.
Tabela 1. Zestawienie kwestii politycznych istotnych dla zrównoważonego rozwoju na poziomie
gospodarstwa rolnego
Zagadnienia szczegółowe

Zagadnienia główne

stabilizacja rynku

wsparcie dochodów

środowisko

zmiany klimatyczne
innowacje
efektywne gospodarowanie zasobami
dobrostan zwierząt

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

zarządzanie ryzykiem
rentowność
struktura
socjalne
zatrudnienie
dochód pozarolniczy
wysokość dochodu
bioróżnorodność
gleba
woda
składniki pokarmowe
powietrze
łagodzenie
adaptacja
innowacje procesowe
organizacyjne formy innowacji
innowacje produktowe
zasoby rolnicze
zasoby ekonomiczne
stan zdrowia zwierząt
utrzymanie i schronienie

Ocena stopnia, w jakim dane FADN odnoszą się do zagadnień szczegółowych
*
***
***
*
**
*
***

*
*

**
***

Uwaga: oznaczenia określają zakres dostępnych informacji odnoszących się do danego zagadnienia:
* niski, ** średni i *** wysoki.
Źródło: E. Kelly, M. Ryan, J. Finn, T. Hennessy, Farm level…, op. cit., p. 21.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na dane wykorzystywane przez badaczy i polityków do monitorowania oraz oceny WPR, szczególnie w zakresie zasady
wzajemnej zgodności, zazielenienia oraz rozwoju obszarów wiejskich, zrealizowany został projekt w ramach 7 Programu Ramowego pod nazwą FLINT (ang. Farm
Level Indicators for New Topics in Policy Evaluation). Wynikiem tego projektu była
rekomendacja zestawu danych, które powinny poszerzyć bazę FADN od 2018 r.20
Opracowane w ramach projektu FLINT 33 wskaźniki podzielono na 3 sfery:
20
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–– środowiskową (17 wskaźników);
–– społeczną (7 wskaźników);
–– ekonomiczną/innowacyjną (9 wskaźników)21.
Zaproponowane wskaźniki mogą istotnie wpłynąć na możliwość oceny zrównoważenia gospodarstw rolnych, jednakże wymagają zebrania odpowiednich informacji. Przeprowadzone w dziewięciu krajach UE (również w Polsce) badania
pilotażowe, obejmujące 1 000 gospodarstw rolnych, wskazały, że zgromadzenie
tego rodzaju danych jest możliwe22. Przeprowadzony przegląd literatury opisującej
metodykę zbierania danych przez Polski FADN oraz Instrukcji Kodowania oraz
Wykazów Kodów dla lat 201823, 201924 i 202025 nie wskazuje na wprowadzenie dodatkowych zmiennych. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku lat proponowane
zmienne nie zostaną zgromadzone.
Literatura przedmiotu obfituje w metody oparte o zestawy wskaźników dotyczących różnych aspektów zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Stąd też wiele opracowań poświęconych ich przeglądowi: np. Sidhoum, Serra i Latruffe26;
Bockstaller i in.27; Majewski28; Diazabakana i in.29 Różnorodność proponowanych
21

E. Kelly, M. Ryan, J. Finn, T. Hennessy, Farm…, op. cit., p. 27–29.
H. Vrolijk, K. Poppe, S. Keszthelyi, Collecting sustainability data in different organisational settings
of the European Farm Accountancy Data Network. Studies in Agricultural Economics, 2016, No. 118,
p. 138–144, https://www.flint-fp7.eu/downloads/ reports/1626-vrolijk_v03.pdf (dostęp 07.09.2019).
23
Instrukcja kodowania oraz wykazy kodów. Wersja 2018. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017, s. 1–37, http://
fadn.pl/wp-content/uploads/2017/11/Instrukcja_kodowania_oraz_wykazy_ kodow_2018.pdf (dostęp
07.09.2019).
24
Instrukcja kodowania oraz wykazy kodów. Wersja 2019. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018, s. 1–37, http://
fadn.pl/wp-content/uploads/2019/01/Instrukcja-kodowania-oraz-wykazy-kod%C3%B3w-2019.pdf (dostęp 07.09.2019).
25
Instrukcja kodowania oraz wykazy kodów. Wersja 2020. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2019, s. 1–37, http://
fadn.pl/wp-content/uploads/2019/09/Instrukcja-kodowania-oraz-wykazy-kodow_2020.pdf (dostęp
07.09.2019).
26
A. Sidhoum, T. Serra, L. Latruffe, Measuring sustainability efficiency at farmlevel: a data envelopment
analysis approach. European Review of Agricultural Economics, Oxford 2019, p. 1–26, https://academic.oup.com/erae/advance-article-abstract/doi/10.1093/erae/ jbz015/5489132?redirectedFrom=fulltext
(dostęp 07.09.2019).
27
C. Bockstaller, L. Guichard, O. Keichinger, P. Girardin, M.-B. Galan, G. Gaillard, Comparison
of methods to assess the sustainability of agricultural systems. A review. Agronomy for Sustainable
Development, 2009, Vol. 29, Issue 1, p. 223–235, https://link.springer.com/article/10.1051%2Fagro%3A2008058 (dostęp 21.08.2019).
28
E. Majewski, Measuring and modeling farm level sustainability. Visegrad Journal on Bioeconomy
and Sustainable Development, 2013, Vol. 2, No. 1, p. 2–10, http://www.vua.uniag.sk/sites/default/files/
Majewski_2-10.pdf (dostęp 21.08.2019).
29
A. Diazabakana, L. Latruffe, C. Bockstaller, Y. Desjeux, J. Finn, E. Kelly, M. Ryan, S. Uthes, A Review
of Farm Level Indicators of Sustainability with a Focus on CAP and FADN. EU FP7 Project FLINT 2014,
22
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podejść sprawia, że brak jest określonego kanonu wskaźników oceniających poziom zrównoważenia gospodarstw rolnych. Brakuje również modeli przyczynowo-skutkowych pomocnych w projektowaniu i ocenie polityki, co utrudnia ocenę efektów i wybór spośród alternatywnych opcji. Uniemożliwia to identyfikację
przyczyn sukcesu danej polityki, a w przypadku niepowodzenia utrudnia identyfikację i wdrożenie działań naprawczych.
Wśród autorów niewątpliwie istnieje zgodność co do konieczności dezagregacji wskaźnika zrównoważenia na trzy główne składowe – zgodnie z teorią zrównoważonego rozwoju. W związku z tym również w niniejszym opracowaniu wyróżnione zostały trzy filary zrównoważonego rozwoju: środowiskowy, ekonomiczny
oraz społeczny (rys. 2).

Rysunek 2. Schemat metodyczny etapów oceny zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego

Źródło: R. Baum, Zrównoważony…, op. cit., p. 1–11.

Ze względu na złożoność problemu zrównoważonego rolnictwa każdy z indykatorów przedstawia stopień realizacji kilku celów jednocześnie. Z tego powodu
następuje konieczność przedstawienia wskaźników ilościowych oraz jakościowych

https://www.flint-fp7.eu/downloads/reports/ FLINT%20WP1%20_D1_2.pdf (dostęp 21.08.2019).
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w takich samych jednostkach, co oznacza konieczność ich normalizacji oraz integracji. To pozwoli z kolei na przedstawienie wyników przeprowadzonych badań
w postaci holistycznej30.

3. Ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych
specjalizujących się w produkcji roślinnej
3.1. Materiał i metody badawcze
Przy wyborze gospodarstw do opracowania zastosowano dobór celowy. Jest
on niezbędny m.in. wówczas, gdy jedynie niektóre obiekty prowadzą zapisy (np.
rachunkowość) lub występuje niewielka liczba osób chętnych do prowadzenia
uciążliwych badań czy zapisów31. Konieczność zastosowania tego podejścia odnosi się do polskich gospodarstw rolnych, gdyż nie istnieją żadne przepisy prawne
obligujące ogół producentów rolnych do prowadzenia jednolitej ewidencji działalności w sposób kompleksowy. Brakuje baz danych zawierających informacje
z pojedynczych gospodarstw rolnych. Z tego powodu w niniejszym opracowaniu
poddano analizie i porównano ze sobą grupy gospodarstw towarowych z obszaru Polski objęte Systemem Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych
z Gospodarstw Rolnych (tzw. Polski FADN). Analizę przeprowadzono na podstawie wtórnych źródeł danych opublikowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej32. Okres badawczy obejmował lata 2015–2017.
Gospodarstwa rolne, których dane umieszczane są w bazie FADN, grupowane
są według różnych kryteriów. Jednymi z najważniejszych są: wielkość ekonomiczna oraz typ rolniczy gospodarstwa. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego
ustalana jest na podstawie wartości SO dla wszystkich działalności rolniczych
danego gospodarstwa. W zależności od ustalonej wartości SO (wyrażonej w euro)

30

R. Baum, Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny. Journal of Agriculture and Rural
Development, 2008, No. 1 (7), p. 1–11.
31
B. Klepacki, Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych. Roczniki Nauk
Rolniczych, 2009, Seria G, T. 96, z. 2, s. 38–46.
32
Z. Floriańczyk, D. Osuch, R. Płonka, Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016, s. 1–62,
http://fadn.pl/wp-content/uploads/2015/12/ SRwaz_2015_www.pdf (dostęp: 21.08.2019); eidem, Wyniki
standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki
standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017, s. 1–63, http://fadn.pl/ wp-content/uploads/2016/12/
Wyniki_2016_czesc1.pdf (dostęp 21.08.2019); eidem, Wyniki standardowe 2017…, op. cit., s. 1–63.
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dane gospodarstwo rolne zaliczane jest do odpowiedniej klasy wielkości ekonomicznej. W opracowaniu w tym zakresie wykorzystano klasyfikację ES6, która
wyróżnia 6 klas wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
–– bardzo małe (1) – od 2 000 do 7 999 euro;
–– małe (2) – od 8 000 do 24 999 euro;
–– średnio małe (3) – od 25 000 do 49 999 euro;
–– średnio duże (4) – od 50 000 do 99 999 euro;
–– duże (5) – od 100 000 do 499 999 euro;
–– bardzo duże (6) – powyżej 500 000 euro33.
Drugim kryterium klasyfikacji gospodarstw rolnych w bazie FADN jest typ
rolniczy. „Typ rolniczy gospodarstwa rolnego określany jest na podstawie udziału wartości SO z poszczególnych działalności rolniczych w tworzeniu całkowitej
wartości SO gospodarstwa”34. W przeprowadzonej analizie do grupy gospodarstw
rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej według klasyfikacji TF8 zaliczono następujące typy rolnicze:
–– TF1 – uprawy polowe;
–– TF2 – uprawy ogrodnicze;
–– TF4 – uprawy trwałe.
W tab. 2 zaprezentowano liczebność gospodarstw w próbie dla poszczególnych
analizowanych grup, uwzględniających zarówno wielkość ekonomiczną, jak i typ
rolniczy gospodarstwa rolnego. Należy zwrócić uwagę, iż – zgodnie z zasadami
FADN – wyniki mogą być prezentowane jako średnia dla grupy co najmniej 15
gospodarstw35. Z tego powodu nie wszystkie grupy gospodarstw zostały przedstawione w analizie. Tylko dla typu „uprawy polowe” w całym badanym okresie
zaprezentowano wyniki dla każdej z klas wielkości ekonomicznej.
Zrównoważenie w sferze środowiskowej zostało ocenione na podstawie 5 indykatorów (tab. 3). W przypadku wskaźników z tej grupy należy zaznaczyć, że mają
one głównie charakter destymulant, których wartość maksymalna jest uznawana
za najmniej korzystną, natomiast najmniejsza – za najbardziej korzystną dla badanych obiektów. Oznacza to, że wymagają one przekształcenia w stymulanty.

33

Eidem, Wyniki standardowe 2017…, op. cit., s. 17.
Ibidem.
35
Ibidem, s. 16.
34
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Tabela 2. Liczba gospodarstw w próbie według typu rolniczego oraz wielkości ekonomicznej w latach
2015–2017
Uprawy polowe Uprawy ogrodnicze
Klasa wielkości
ekonomicznej (ES6)
(TF1)
(TF2)

1
2
3
4
5
6

230
1 350
1 040
630
360
30

1
2
3
4
5
6

290
1 490
1 080
630
350
40

1
2
3
4
5
6

360
1 590
1 070
640
330
30

2015

2016

2017

Uprawy trwałe
(TF3)

10
90
90
80
80
10

20
250
120
30
10

10
80
80
80
80
10

20
260
110
20
10

10
70
70
80
70
10

30
270
110
20
10

Źródło: oprac. własne na podst. danych FADN.

Tabela 3. Wskaźniki zrównoważenia środowiskowego gospodarstw rolnych specjalizujących się
w produkcji roślinnej
Oznaczenie

Ś1
Ś2
Ś3
Ś4
Ś5

Charakter
wskaźnika

destymulanta
destymulanta
stymulanta
stymulanta
destymulanta

Wskaźnik

Nawozy na 1 ha UR (użytków rolnych
Środki ochrony roślin na 1 ha UR
Dopłaty rolnośrodowiskowe na 1 ha UR
Udział TUZ w powierzchni UR
Udział zbóż w strukturze zasiewów

Jednostka

Oznaczenie
FADN

zł/ha
zł/ha
zł/ha
krotność
krotność

SE295/SE025
SE300/SE025
SE621/SE025
TUZ*/SE131
SE035/GO**

Uwaga: *TUZ – powierzchnia trwałych użytków zielonych w ha, brak odpowiedniej zmiennej
w Wynikach Standardowych FADN, powierzchnia TUZ została obliczona na podstawie danych FADN;
**GO – powierzchnia gruntów ornych w ha, brak odpowiedniej zmiennej w Wynikach Standardowych
FADN, powierzchnia GO została obliczona według wzoru: GO = SE025 – SE072 – SE073.
Źródło: oprac. własne.
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Zamiana destymulant na stymulanty została przeprowadzona za pomocą formuły przekształcenia różnicowego36:
b>0
gdzie:
xijD – wartość j-tej zmiennej destymulanty w i-tym obiekcie;
xijs – wartość j-tej zmiennej po transformacji w stymulantę w i-tym obiekcie;
a, b – stałe przyjmowane w sposób arbitralny, najczęściej b = 1 i a = 0 lub
a = max{xijD}.
xijs = a–bxijD

W celu uzyskania zmiennych o ujednoliconym zakresie zmienności obliczone
wartości wskaźników zrównoważenia środowiskowego poddano normalizacji za
pomocą metody unitaryzacji klasycznej:
zij

xij  PLQ^xij `
i

PD[^xij ` PLQ^xij `
i



i =1, 2,…, n; j = 1, 2,…, m

i

gdzie:
xij – wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie;
zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie.
Konsekwencją zastosowania tej formuły normalizacji było otrzymanie zmiennych o wartościach należących do przedziału od 0 do 1.
Tabela 4. Wskaźniki zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej
Oznaczenie
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Wskaźnik
Jednostka Oznaczenie FADN
Produktywność ziemi
zł/ha
SE131/SE025
Produktywność majątku
krotność
SE131/SE436
Produktywność pracy
zł/AWU*
SE131/SE010
Wskaźnik względnej wysokości kosztów
krotność
SE281/SE131
Wartość dodana netto na 1 ha UR
zł/ha
SE415/SE025
Wartość dodana netto na aktywa ogółem
krotność
SE415/SE436
Wartość dodana netto na osobę pełnozatrudnioną
zł/AWU
SE415/SE010
Dochód
z
rodzinnego
gospodarstwa
rolnego
**
E8
SE430
zł/FWU
na osobę pełnozatrudnioną rodziny
Uwaga: *AWU – całkowite nakłady pracy ludzkiej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego, wyrażone w jednostkach przeliczeniowych pracy = osobach pełnozatrudnionych = 2120 godz./rok;
**FWU – nakłady pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego osób nieopłaconych
(głównie członków rodziny), wyrażone w jednostkach przeliczeniowych pracy rodziny = osobach pełnozatrudnionych rodziny.
Źródło: oprac. własne.
36

M. Walesiak, Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru. Przegląd Statystyczny, 1990,
R. XXXVII, z. 1–2, s. 37–46.
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Do oceny stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych w sferze ekonomicznej
wybrano 8 wskaźników (tab. 4). Skupiają się głównie na kategoriach wynikowych,
tj.: produkcji ogółem, wartości dodanej netto oraz dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Zaproponowane przez W. Wrzaszcz37 odniesienie się tylko
do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego uznano za niewystarczające,
gdyż gospodarstwa – w zależności od skali prowadzonej działalności – posiadają
zróżnicowane potrzeby w zakresie modernizacji. Uzyskane wyniki poddano tylko normalizacji, gdyż wszystkie indykatory zrównoważenia ekonomicznego mają
charakter symulant. W przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji
roślinnej szczególne znaczenie ma uwzględnienie wskaźników odnoszących się
do areału użytków rolnych (UR).
Ze względu na brak odpowiednich danych w Wynikach Standardowych FADN
niemożliwe okazało się włączenie do analizy wskaźników sfery społecznej, dostarczających informacji odnośnie do np. poziomu wykształcenia, jakości życia,
satysfakcji z pracy w gospodarstwie, możliwości sukcesji czy przynależności do
organizacji, mimo że są one często proponowane przez badaczy (np. Majewski38,
Kelly i in.39).
Na podstawie obliczonych średnich wartości wskaźników zrównoważenia środowiskowego oraz ekonomicznego sporządzono ranking, w którym uwzględniono
dwa kryteria: typ rolniczy oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego.

3.2. Wyniki badań empirycznych
Przedstawione w tab. 5 wskaźniki zrównoważenia środowiskowego dla gospodarstw rolnych typu „uprawy polowe” charakteryzowały się najniższym poziomem (0,425) spośród analizowanych typów w badanym okresie. Odnotowany
w 2016 r. wynik (0,429) wpłynął korzystnie na uzyskaną średnią, mimo że nie
we wszystkich klasach wielkości ekonomicznej wskaźnik ten kształtował się na
najwyższym poziomie. Obliczone średnie wartości dla okresu 2015–2017 analizowanego indykatora wskazały na prawidłowość: im większa wielkość ekonomiczna
gospodarstwa rolnego, tym niższy poziom jego zrównoważenia środowiskowego.
W grupie gospodarstw specjalizujących się w uprawach ogrodniczych poziom
wskaźnika zrównoważenia środowiskowego (0,442) był wyższy niż w przypadku

37

W. Wrzaszcz, Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce objętych FADN.
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 1, s. 73–90.
38
E. Majewski, Measuring…, op. cit., p. 2–10.
39
E. Kelly, M. Ryan, J. Finn, T. Hennessy, Farm…, op. cit., p. 56–63.
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grupy „uprawy polowe” w badanym okresie. W przypadku tych gospodarstw również odnotowano odwrotną zależność pomiędzy wielkością ekonomiczną gospodarstw a wartością wskaźnika zrównoważenia środowiskowego.
Najwyższe poziomy indykatorów zrównoważenia środowiskowego spośród
gospodarstw prowadzących produkcję roślinną uzyskały gospodarstwa zaliczone
do grupy „uprawy trwałe”. W tym przypadku średnia dla wszystkich klas wielkości
ekonomicznej w latach 2015–2017 wyniosła 0,560. Należy zwrócić uwagę, że do
kalkulacji średniej nie było możliwe włączenie gospodarstw z dwóch największych
klas wielkości ekonomicznej.
Tabela 5. Wskaźniki zrównoważenia środowiskowego gospodarstw rolnych według typu rolniczego
oraz wielkości ekonomicznej w latach 2015–2017 w Polsce
Klasa wielkości ekonomicznej gospodarstwa
rolnego (ES6)

1
2
3
4
5
6
Średnia
1
2
3
4
5
6
Średnia
1
2
3
4
5
6
Średnia

Wskaźnik zrównoważenia środowiskowego
Rok
2015
2016
2017
Średnia

Uprawy polowe
0,586
0,627
0,487
0,476
0,432
0,437
0,399
0,422
0,353
0,338
0,285
0,276
0,424
0,429
Uprawy ogrodnicze

0,612
0,482
0,430
0,407
0,341
0,281
0,425

*

*

*

*

0,552
0,504
0,346
0,377

0,521
0,456
0,415
0,263

0,569
0,529
0,380
0,389

0,547
0,496
0,380
0,343

*

*

0,445
0,414
Uprawy trwałe
0,656
0,610
0,413
0,456
0,479
0,490
0,720
0,624

*

*

0,467

0,442

0,706
0,474
0,493
0,598

0,657
0,448
0,487
0,647

*

*

*

*

b.d.
0,567

b.d.
0,545

b.d.
0,568

b.d.
0,560

Źródło: oprac. własne na podst. danych FADN.
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0,623
0,483
0,421
0,400
0,333
0,281
0,424

3. Zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce na podstawie danych FADN

Biorąc pod uwagę zrównoważenie w sferze ekonomicznej (tab. 6), zauważamy,
że najwyższy poziom wskaźników spośród badanych typów rolniczych uzyskały
gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (0,380). Po uwzględnieniu kryterium wielkości ekonomicznej, najwyższy poziom wskaźnika zrównoważenia ekonomicznego w latach 2015–2017 uzyskały gospodarstwa o wielkości
od 100 do 500 tys. euro (0,522).
Tabela 6. Wskaźniki zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych według typu rolniczego
oraz wielkości ekonomicznej w latach 2015–2017 w Polsce
Klasa wielkości ekonomicznej gospodarstwa
rolnego (ES6)

1
2
3
4
5
6
Średnia
1
2
3
4
5
6
Średnia
1
2
3
4
5
6
Średnia

Wskaźnik zrównoważenia ekonomicznego
Rok
2015
2016
2017
Średnia

Uprawy polowe
0,067
0,064
0,109
0,108
0,150
0,143
0,165
0,160
0,237
0,218
0,631
0,405
0,226
0,183
Uprawy ogrodnicze

0,054
0,105
0,142
0,172
0,244
0,359
0,179

0,062
0,108
0,145
0,166
0,233
0,465
0,196

*

*

*

*

0,298
0,464
0,378
0,524

0,245
0,369
0,344
0,611

0,324
0,244
0,330
0,432

0,289
0,359
0,351
0,522

*

*

0,416
0,392
Uprawy trwałe
0,071
0,064
0,109
0,087
0,139
0,098
0,098
0,114

*

*

0,333

0,380

0,055
0,100
0,119
0,165

0,063
0,099
0,119
0,126

*

*

*

*

b.d.
0,104

b.d.
0,091

b.d.
0,110

b.d.
0,102

Uwaga: b.d. – brak danych, gospodarstwa tego typu rolniczego i wielkości ekonomicznej nie są badane
przez FADN; * – liczebność grupy w próbie badawczej wynosi poniżej 15 gospodarstw.
Źródło: oprac. własne na podst. danych FADN.
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Najsłabsze pod względem zrównoważenia ekonomicznego okazały się gospodarstwa specjalizujące się w uprawach trwałych. Uzyskana przez nie wartość
wskaźnika zrównoważenia ekonomicznego (0,102) była ponad 3-krotnie niższa w porównaniu do wartości tego wskaźnika dla gospodarstw typu „uprawy
ogrodnicze”.
Średnia wartość wskaźnika zrównoważenia ekonomicznego w badanym okresie dla gospodarstw typu „uprawy polowe” wyniosła 0,196. Ponadto gospodarstwa
tego typu o wielkości ekonomicznej powyżej 500 tys. euro w 2015 r. uzyskały
najwyższy poziom zrównoważenia ekonomicznego (0,631) spośród wszystkich
analizowanych grup gospodarstw w całym badanym okresie.
Sporządzony na podstawie wskaźników zrównoważenia środowiskowego oraz
ekonomicznego ranking wytypował, które z analizowanych grup gospodarstw wykazały się najwyższym poziomem zrównoważenia w badanym okresie. Biorąc pod
uwagę typ rolniczy gospodarstwa, widzimy, że najwyższe miejsce w rankingu uzyskały gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych. Spośród różnych
klas wielkości ekonomicznej dla wszystkich badanych grup ranking wskazał na
gospodarstwa o wielkości od 50 do 100 tys. euro.

Podsumowanie i wnioski
Polskie rolnictwo powinno wyznaczyć swoją ścieżkę rozwoju zrównoważonego, wykorzystując posiadane przewagi konkurencyjne względem rolnictwa wysoko zindustrializowanego. Zwiększanie intensywności produkcji rolniczej bez
dbałości o środowisko przyrodnicze oraz jakość życia ludzi nie ma przyszłości.
Aby wyznaczony kierunek przemian mógł zostać osiągnięty, niezbędne są narzędzia oceny rezultatów wprowadzanych polityk. O ile szeroko badane są aspekty
środowiskowe oraz ekonomiczne, o tyle aspekt społeczny wydaje się być drugoplanowy. Powodem takiej sytuacji jest jakościowy charakter danych, które ciężko
skwantyfikować. Często utożsamia się wysoki poziom jakości życia z wysokim dochodem, co nie musi oznaczać zaspokojenia potrzeb ludzkich w sferze społecznej.
Przeprowadzone w pracy badania uwzględniły aspekt środowiskowy oraz
ekonomiczny zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych specjalizujących
się w produkcji roślinnej. Ze względu na brak danych na poziomie gospodarstw
rolnych, pominięto analizę sfery społecznej. Realizowany projekt FLINT, mający
na celu poszerzenie zestawu danych gromadzonych przez FADN tak, aby możliwe
było monitorowanie efektów WPR we wszystkich jej aspektach, pozwoli na uzyskanie nowych zmiennych w perspektywie co najmniej 5 lat.
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Uzyskane wyniki przeprowadzonej analizy wskazały na odwrotną zależność
między wskaźnikami zrównoważenia środowiskowego i ekonomicznego przy
uwzględnieniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Im większa wielkość ekonomiczna gospodarstwa, tym wyższy poziom wskaźnika zrównoważenia ekonomicznego i niższy poziom wskaźnika zrównoważenia środowiskowego. Biorąc
pod uwagę równocześnie zrównoważenie w sferze środowiskowej i ekonomicznej, można powiedzieć, że wykonana analiza wskazała gospodarstwa typu „uprawy ogrodnicze” spośród badanych gospodarstw jako najbardziej zrównoważone.
W przypadku gospodarstw grupowanych według wielkości ekonomicznej najlepsze wyniki w zakresie zrównoważenia osiągnęły gospodarstwa o wielkości od 50
do 100 tys. euro, określane jako średnio duże.
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Joanna Pawlak1

Rozdział IV

Rola grup i organizacji producentów
w zrównoważonym rozwoju
obszarów wiejskich Lubelszczyzny
Wprowadzenie
Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce zakłada dążenie do poprawy jakości życia na wsi poprzez kształtowanie właściwych proporcji
pomiędzy wymiarami – ekonomicznym, ekologicznym, społecznym, instytucjonalnym i przestrzennym2. Realizacja powyższej koncepcji na wybranych terenach
napotyka szereg trudności, które wynikają m.in. ze stosunkowo niskiej integracji
sektora rolnego. Dlatego warto oprzeć się o doświadczenia innych krajów UE,
gdzie występuje wysoki poziom organizacji i integracji rynku rolniczego, w tym
ogrodniczego, wskazujących na szereg możliwości i korzyści wynikających z tego
tytułu3.
Terminem „grupa” czy „organizacja” producentów określa się podmiot, którego
celem jest wprowadzenie na rynek produktów wytworzonych w gospodarstwach
1

Dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania
i Marketingu; joanna.pawlak@up.lublin.pl
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województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo, 2006, T. 87, nr 540, s. 17–24.
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E. Skrzypek (red.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach. Katedra Zarządzanie Jakością
i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2012, s. 313–332.
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członków. Podmioty te są tworzone z samodzielnej inicjatywy producentów i stanowią rozszerzenie działalności prowadzonej w indywidualnych gospodarstwach
rolnych, w tym ogrodniczych. Producenci zajmujący się produkcją rolną mogą
organizować się w grupy producentów rolnych oraz organizacje producentów
owoców i warzyw, w zależności od grupy gatunków roślin, które uprawiają, czy
też zwierząt, które hodują. W zakresie tworzenia i funkcjonowania wyżej wymienionych grup i organizacji producenckich istnieje szereg zarówno krajowych, jak
i unijnych, przepisów prawnych. Ponadto grupa czy organizacja producentów nie
oznaczają konkretnej formy prawnej, w ramach której producenci mogą zawiązywać współpracę. Każda z nich funkcjonuje na podstawie odpowiednich przepisów
właściwych dla danej formy.
Dużym atutem łączenia się producentów jest możliwość uzyskania wsparcia
na dofinasowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni lub
pośredni mogą przyczyniać się także do rozwoju obszaru, na którym funkcjonują.
Wśród innych korzyści wspólnego działania rolników wymienia się m.in. poprawę
efektywności gospodarowania, stabilizację cen i zwiększenie dochodów producentów, wprowadzenie na rynek produktów, które są zgodne z wymaganiami klientów
(z potrzebami rynku), eliminację wzajemnej konkurencji między producentami
oraz integrację środowiska wiejskiego.
Głównym celem opracowania było ukazanie wpływu grup producentów rolnych i organizacji producentów owoców i warzyw na rozwój obszarów wiejskich
Lubelszczyzny. Do badań wybrano region charakteryzujący się znaczącą rolą
sektora rolniczego – lidera w uprawie wielu roślin rolniczych i sadowniczych.
Zastosowano metodę studium przypadku, a dane empiryczne pozyskano przy
zastosowaniu wywiadu bezpośredniego z przedstawicielem uznanej organizacji
producentów owoców z województwa lubelskiego. Podjęte badania mają charakter pilotażowy i stanowią wstęp do dalszego zgłębiania podjętej problematyki.
W opracowaniu zaprezentowano układ przestrzenny oraz strukturę branżową
grup producentów rolnych oraz organizacji producentów owoców i warzyw
w Polsce i na terenie woj. lubelskiego. Przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz najważniejsze funkcje rolnictwa i obszarów
wiejskich, a także pojęcie, cele oraz korzyści poziomej integracji producentów
rolnych, w tym producentów owoców i warzyw.

1. Istota zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji pojęcia „zrównoważonego rozwoju”, stąd też może on być rozumiany i interpretowany na wiele sposobów. Ponadto stał się koncepcją, do której nawiązują akty prawne, dokumenty
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polityczne, strategie rozwojowe tworzone od szczebla lokalnego aż do globalnego4.
Jedna z definicji określa zrównoważony rozwój (sustainable development) jako
trwały rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania
działań gospodarczych, politycznych i społecznych z jednoczesnym zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych społeczności oraz obywateli – zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń5. Podobną definicję podali Adamowicz
i Zwolińska-Ligaj6, według których na zrównoważony rozwój składa się szeroka
gama wzajemnie sprzężonych, współzależnych i równorzędnych celów o charakterze ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i politycznym7. Powyższa koncepcja, zdaniem Prusa i Grabowskiego8 (za Roszkowską-Mądrą, Roman 2015,
Wielewską 2012), jest odpowiedzią na niekontrolowany wzrost gospodarczy, który
przez wiele lat odbywał się kosztem degradacji zasobów przyrodniczych (wyczerpywania surowców naturalnych, zanieczyszczania środowiska przyrodniczego itp.)
oraz bez względu na oczekiwania wielu kluczowych grup społecznych. Koncepcja
zrównoważonego rozwoju znajduje zastosowanie w różnych sferach działalności
gospodarczej.
4

D. Żmija, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Studia Ekonomiczne.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, 2014,
nr 166, s. 149–158.
5
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i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2008, nr 8, s. 359–368.
6
M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Seria E, 2009, nr 2 (51), s. 11–38.
7
Do celów ekologicznych autorzy zaliczyli: trwałość podstawowych procesów przyrodniczych, zachowanie zasobów nieodnawialnych oraz poprawę jakości środowiska. Cele ekonomiczne, według autorów,
koncentrują się na trwałym rozwoju gospodarczym generującym strumienie dochodu i oznaczającym
realne podnoszenie stopy życiowej społeczeństw, warunkach uczciwej konkurencji podmiotów gospodarczych w dostępie do ograniczonych zasobów i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń, dynamicznym rozwoju jakościowo nowych procesów produkcyjnych i produktów, które powinny w coraz
mniejszym stopniu zużywać i zanieczyszczać środowisko. Cele te wyznaczają pożądane kierunki polityki gospodarczej, postępu technicznego i są skorelowane z celami ekologicznymi. Cele społeczne dotyczą zapewnienia równych szans dostępu do korzystania ze środowiska dla pojedynczych obywateli
i poszczególnych społeczeństw, zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń, poprawy lub zachowania wysokiej jakości życia i szansy na zaspokojenie społecznych potrzeb, zapewnienia jednostkom
jednakowych szans rozwoju, w tym zapewnienia bezpieczeństwa, respektowania praw człowieka; kierunki polityki społecznej uwzględniają wzrost dobrobytu społecznego dostosowanego do poziomu akceptowalnego z ekologicznego punktu widzenia.
8
P. Prus, A. Grabowski, Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Lubraniec
– wybrane aspekty. Roczniki Naukowe SERiA, 2016, T. 18, z. 5, s. 212–217.
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W odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich koncepcja zrównoważonego
rozwoju jest szczególnie istotna, ponieważ potrzeba uwzględniania priorytetowego znaczenia środowiska przyrodniczego przy realizacji strategicznych celów rozwojowych jest ważna w tych formach działalności, w których wyniki uzależnione
są od przyrody. Taką działalnością jest właśnie rolnictwo, a terytorium jej występowania są obszary wiejskie9. Dlatego też, ze względu na ścisły związek rolnictwa
z obszarami wiejskimi, nie powinno się mówić o zrównoważonym rozwoju tych
terenów bez zrównoważonego rolnictwa10.
Zrównoważony rozwój rolnictwa związany jest z dostarczaniem żywności
o wysokich walorach jakościowych, zachowaniem zasobów rolniczych, ochroną
bioróżnorodności, zapewnieniem żywotności ekonomicznej rolnictwa i lokalnej
społeczności oraz zachowaniem wartości kulturowych wsi11. Głównymi cechami
charakteryzującymi zrównoważony rozwój rolnictwa są: racjonalne wykorzystanie
rolniczej przestrzeni produkcyjnej i utrzymanie potencjału produkcyjnego gleb,
produkcja surowców o pożądanych, oczekiwanych przez konsumentów i przemysł, parametrach jakościowych, produkcja bezpiecznej żywności, zapewnienie
samowystarczalności żywnościowej kraju, ograniczenie lub eliminacja zagrożeń
dla środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności, a także uzyskiwanie z rolnictwa godziwych dochodów i zapewnienie środków finansowych na modernizację
i rozwój gospodarstw12. Kreowanie takiego sposobu rozwoju w rolnictwie, który
nie prowadzi do degradacji środowiska, umożliwia wykorzystanie odpowiednich
technologii, a także ochronę gleby, zasobów wodnych, roślin czy też zwierząt. Jest
to zatem rozwój zapewniający rolnictwu żywotność ekonomiczną i społeczną, akceptowalność przy równoczesnej realizacji celów produkcyjnych i ekologicznych13.
W odniesieniu do obszarów wiejskich koncepcja zrównoważonego rozwoju
zakłada dążenie do poprawy warunków życia ludności, prowadzenia działalności
gospodarczej na tych obszarach, przy jednoczesnym nienaruszaniu specyficznych
zasobów wsi, takich jak środowisko naturalne, krajobraz wsi i dziedzictwo kulturowe. Warunkiem koniecznym takiego rozwoju jest podtrzymywanie lub rozwijanie zasobów środowiskowych, kapitału ekonomicznego i społecznego w taki
9

M. Adamowicz, Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki
Naukowe SERiA 2000, T. 2, z. 1, s. 69–81. D. Żmija, Zrównoważony rozwój…, op. cit., s. 150.
10
D. Żmija, Zrównoważony rozwój rolnictwa…, op. cit., 150.
11
A. Czudec, T. Miś, D. Zając, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018, s. 145.
12
S. Krasowicz, Cechy rolnictwa zrównoważonego, [w:] J. S. Zegar, Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ, Warszawa 2005, nr 11, s. 23–39.
13
J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed
obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. IRWiR PAN, Warszawa 2008, s. 9–20.
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sposób, aby dochody i poziom jakości życia rolników i innych mieszkańców wsi
były porównywalne pomiędzy obecnymi a przyszłymi pokoleniami. W podejściu
tym dąży się do pogodzenia praw przyrody oraz ekonomii dzięki przyjęciu w działaniach gospodarczych kierunku rozwoju, który jest dostosowany do istniejących
uwarunkowań przyrodniczych, potrzeb i woli lokalnych społeczności oraz norm
ekologicznych14.
Opierając się na literaturze przedmiotu oraz swoich rozważaniach, Adamowicz
i Dresler15 opracowali własną koncepcję rozwoju zrównoważonego. Zgodnie z ich
modelem koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ma
zapewnić trwałą poprawę jakości życia obecnych oraz przyszłych pokoleń poprzez
integrację oraz kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy pięcioma wymiarami (ładami):
–– ładem ekonomicznym, rozumianym jako zdolność do rozwoju ekonomicznego, generowania coraz wyższego dochodu przy wykorzystaniu kapitału
ekonomicznego;
–– ładem ekologicznym, kojarzonym ze zdolnością ekosystemów do samoodnowy, o czym decyduje kapitał przyrodniczy;
–– ładem społecznym, pojmowanym jako zdolność społeczeństwa do podnoszenia poziomu życia, rozwoju oraz samorealizacji oraz jako rozwój samoświadomości i zachowywanie wartości moralnych (ład tworzony przy
użyciu kapitału ludzkiego);
–– ładem instytucjonalnym, tworzonym za pomocą kapitału społecznego
kształtującego społeczne sposoby postępowania oraz system instytucji społecznych, ekonomicznych oraz politycznych;
–– ładem przestrzennym, niezwiązanym z żadnym konkretnym rodzajem kapitału, ale integrującym i porządkującym w przestrzeni wyżej wymienione.
Osiąganie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich może być realizowane
przez wykorzystywanie i pogłębianie ich wielofunkcyjności. Wielofunkcyjność
powinna uwzględniać respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w każdej
z działalności społeczno-gospodarczej człowieka, realizowanej na obszarach wiejskich. W przeciwnym razie może zostać ograniczony zakres szeroko rozumianych

14

S. Urban, Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce. Acta Agraria et
Silvestria, Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna, 2003, T. 40, s. 25–36.
15
M. Adamowicz, E. Dresler, Zrównoważony rozwój obszarów…, op. cit., s. 18.
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funkcji obszarów wiejskich. Wielofunkcyjność, wzmacniając aspekt ekonomiczny
i racjonalizując aspekt społeczny, jest sposobem realizacji koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego16.
Należy jednak pamiętać, że realizacja powyższej koncepcji rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich może napotykać szereg trudności, m.in. o charakterze socjalnym, które mogą być związane z niskim poziomem zamożności mieszkańców, intelektualnym (związane z niskim poziomem świadomości ekologicznej
mieszkańców), etycznym (dotyczące tolerowania niewłaściwych zachowań) czy
też ekonomicznym, wynikających z ograniczonych możliwości inwestycyjnych
i stosunkowo niskiej integracji sektora rolnego. Trudności w jej praktycznej realizacji wynikają również z faktu, iż w ramach tej koncepcji często próbuje się
pogodzić sprzeczne cele17.

2. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich
Przystąpienie Polski do UE oznaczało dla polskiego rolnictwa istotną zmianę
w obrębie ekonomiczno-społecznych warunków produkcji rolnej oraz w podejściu
do funkcji obszarów wiejskich. Zmiany były głębokie i dotyczyły m.in.: zniesienia
barier w handlu zagranicznym, wsparcia rolnictwa poprzez uruchomienie instrumentów finansowych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz ukierunkowanych
na rozwój określonych rynków np. owoców i warzyw. Związane były także ze
wsparciem działań obejmujących ochronę przyrody, rozbudowę infrastruktury
oraz pobudzanie przedsiębiorczości i konkurencyjności18 czy też dywersyfikację
obszarów wiejskich. Działania te zapoczątkowały niejako zmiany w podejściu do
obszarów wiejskich – przyjęto model wielofunkcyjnego ich rozwoju. Wszystkie
podejmowane działania związane z rozwojem pozarolniczych funkcji gospodarki
obszarów wiejskich oraz potrzebą zachowania szerokiego wachlarza ich funkcji
społecznych wynikały z potrzeby zapewnienia ludności wiejskiej poprawy standardu życia19. Realizacja koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
wiązała się i wiąże z upowszechnianiem szeroko rozumianej przedsiębiorczości20, czego przejawem może być zawiązywanie grup i organizacji producentów.

16

M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności…, op. cit., 25.
D. Żmija, Zrównoważony rozwój rolnictwa…, op. cit., 151.
18
A. Mickiewicz, P. Mickiewicz, Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, No. 1 (19), s. 93–104.
19
M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności…, op. cit., s. 11–38.
20
Ibidem, s. 14.
17
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Potwierdza to Wortman21, według którego przedsiębiorczość wiejska polega na
kreowaniu nowej organizacji, która może wprowadzać nowy produkt, obsługiwać
czy utworzyć nowe rynki lub też wykorzystywać nowe technologie w środowisku
wiejskim.
W literaturze przedmiotu od wielu lat przewija się koncepcja wielofunkcyjności obszarów wiejskich (multifunctionality of rural areas), rozumiana jako dywersyfikacja ekonomiczna wsi22. Powyższa koncepcja opiera się na fakcie, że rolnictwo
jako aktywność ekonomiczna, obok podstawowej funkcji, jaką jest dostarczanie
żywności i surowców dla przemysłu, zapewnia również wiele nierynkowych korzyści społeczeństwu. Składają się na nie korzyści środowiskowe, tj.: walory rekreacyjne przestrzeni wiejskiej i zachowanie wartości estetycznych krajobrazu,
zachowanie bioróżnorodności i ochrona środowiska naturalnego. Wśród innych
korzyści wymienia się społeczno-ekonomiczne (dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej żywności, dobrostanu zwierząt, tworzenia
miejsc pracy, utrzymania żywotności obszarów wiejskich oraz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi23) czy też te dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (poprzez dostarczanie surowców energetycznych) oraz związane z funkcjami
publicznymi.
Zdaniem Wilkina24 harmonijny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich związany jest z pełnieniem przez nie różnych funkcji, w tym pozarolniczych, mających dla człowieka i środowiska naturalnego bardzo duże znaczenie. Wszystkie
funkcje występują w czasowo i obszarowo zróżnicowanych proporcjach i zależnościach. Przykładowo, inne jest znaczenie funkcji pozaprodukcyjnych na terenach
przyrodniczo atrakcyjnych, a inne na terenach zurbanizowanych. Między tymi
funkcjami istnieją różnorodne powiązania o charakterze ograniczającym bądź
wspomagającym. Realizacja tych funkcji ma swoje skutki w postaci kształtowania
warunków życia czy pracy, stanu środowiska przyrodniczego, struktury gospodarczej i społecznej, sieci osiedlowej, infrastruktury technicznej i społecznej25.

21

M. S. Wortman, Jr., Rural entrepreneurship research: an integration into the entrepreneurship field.
Agribusiness, 1990, Vol. 6, No. 4, p. 326–344.
22
J. Kania, Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia
Doradztwa Rolniczego, 2011, nr 2 (64), s. 5–23.
23
M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności…, op. cit., s. 11–38.
24
J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa 2010, s. 228.
25
E. Niedzielski, Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 2
(343), s. 84–93.
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Typologii funkcji rolnictwa i obszarów wiejskich można dokonywać według
różnych kryteriów. W powyższym opracowaniu przedstawiono tylko wybrane.
Wyszczególnia się wśród nich m.in. funkcje26:
–– produkcyjne: komercyjne – związane z produkcją artykułów żywnościowych przeznaczonych na rynek, artykułów rolnych stanowiących surowce
przemysłowe, produktów rolnych służących wytwarzaniu energii, usług
turystycznych związanych z działalnością rolniczą – oraz niekomercyjne,
dotyczące samozaopatrzenia gospodarstwa domowego w żywność i wytworzone w gospodarstwie środki produkcji na własne potrzeby;
–– społeczne, wpływające na żywotność ekonomiczną i spójność społeczną
wsi; są one elementem zabezpieczenia społecznego dla rodzin rolniczych
oraz części rodzin nierolniczych, są postrzegane jako stabilizator wstrząsów
wywoływanych zmianami gospodarczymi i instytucjonalnymi (tzw. bufor
szoków zewnętrznych);
–– kulturowe, związane z ochroną i wzbogacaniem tradycji kulturalnych na
wsi, wzbogacaniem kultury narodowej, wzmacnianiem tożsamości i różnorodności kulturowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
kształtowaniem kapitału kulturowego oraz ochroną i wzbogacaniem pejzażu
kulturowego wsi;
–– przyrodnicze: negatywne – związane z zanieczyszczaniem gleby i wód
środkami chemicznymi, ściekami komunalnymi i gospodarczymi, erozją
gleb, zmniejszaniem bioróżnorodności terenów rolniczych, emisją gazów
cieplarnianych – oraz pozytywne, polegające na zapobieganiu degradacji
przyrodniczej użytków rolnych, ochronie bioróżnorodności terenów rolniczych, ochronie stosunków wodnych na terenach rolniczych, zapobieganiu
erozji gleb.
Można wskazać również27:
–– naturalne, obejmujące przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne atrybuty
tych obszarów;
–– antropogeniczne, generowane przez mieszkańców wsi – związane z osadnictwem, zabudową, infrastrukturą, działalnością gospodarczą, sferą społeczną
i kulturową.

26
27
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Kolejny podział wprowadza funkcje28:
–– rynkowe, obejmujące rynki produktów rolnych, usług, produktów i zjawisk
kulturowych, wypoczynku, kontaktu z przyrodą itd.;
–– niekomercyjne, dotyczące samozaopatrzenia produkcyjnego i konsumpcyjnego;
–– przestrzeni publicznej, wpływające na doznania estetyczne, zaspokajanie
potrzeb komunikacyjnych.
Według van Huylenbroecka i in. [2007], cytowanych również przez Wilkina29,
współczesna klasyfikacja pozakomercyjnych funkcji rolnictwa obejmuje:
–– zielone związane z zarządzaniem zasobami ziemi w celu utrzymania jej wartościowych właściwości, stwarzaniem warunków dla dziko żyjących zwierząt
i roślin, ochroną dobrostanu zwierząt, utrzymaniem bioróżnorodności i poprawą obiegu substancji chemicznych w systemach produkcji rolnej;
–– błękitne, dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, poprawy jakości wód,
zapobiegania powodziom, wytwarzania energii wodnej i wiatrowej;
–– żółte, związane z utrzymywaniem spójności i żywotności obszarów wiejskich, podtrzymywaniem i wzbogacaniem tradycji kulturalnych oraz tożsamości wsi i regionów, rozwojem agroturystyki;
–– białe, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowej
żywności.

3. Grupy i organizacje producentów w rozwoju obszarów wiejskich
Rozwój obszarów wiejskich uwarunkowany jest wieloma czynnikami, m.in.
przejawianymi zachowaniami przedsiębiorczymi jednostek, które budują miejscowe powiązania społeczno-gospodarcze30. Jedną z form takiego działania na
terenach wiejskich jest integracja pozioma producentów w grupy i organizacje
producentów.
Integracja pozioma to łączenie się ze sobą jednostek, podmiotów gospodarczych, które należą do tej samej fazy produkcji lub dystrybucji. Przebiega ona
zarówno na płaszczyźnie kapitałowej, jak i funkcjonalnej31. Kluczowym jej celem
jest trwałe zawiązanie współpracy pomiędzy producentami, aby przeciwstawić się
28

Ibidem, s. 85.
J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki…, op. cit., s. 28–29.
30
A. Wlazły, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności. Progress in
Economic Sciences, 2018, No. 5, s. 67–94.
31
S. Guzdek, A. Petryk, Cooperation of agricultural producers in Poland. Geomatics. Landmanagement
and Landscape, 2016, No. 4, p. 89–100.
29

79

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

napotykanym trudnościom oraz, jak podają Czernyszewicz i Pawlak32, aby stać
się aktywnym i konkurencyjnym uczestnikiem rynku. Producenci zyskują możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku33, ubezpieczają się przed
ryzykiem produkcyjno-rynkowym, zwiększają potencjał rozwojowy, organizacyjny i ekonomiczny, nie tylko gospodarstw, ale również całego sektora34. Jest to
istotne, ponieważ wiele trudności polskich rolników, w tym ogrodników, wynika
z rozdrobnienia produkcji. Do najczęściej występujących problemów współczesnych rolników, wynikających z powyższego faktu, Szeląg-Sikora35 zaliczyła: niską
dochodowość, małe zdolności produkcyjne gospodarstw oraz niewystarczającą
jakość produktów oraz ilość plonów. Stawicki i Wojewódzka-Wiewiórska36 szczególną uwagę zwrócili na ograniczone możliwości wyszukiwania nabywców oraz
negocjowania dobrych cen za swoje produkty. Na podobne problemy wskazały
Guzdek i Petryk37, wymieniając słabą pozycję rynkową rolników wśród innych
producentów i znikomą siłę przetargową wśród odbiorców produktów. Podobny
pogląd prezentuje Lemanowicz38, według której największe trudności wynikają
z nieodpowiedniej struktury agrarnej39 i są generowane tym, że rynek jest zasilany
małymi partiami towarów (o zróżnicowanej jakości). Wynika to także z ograniczonych możliwości kreowania stałej grupy odbiorców, powstałej w efekcie anonimowości dostawców. Istotny wpływ ma również brak rynkowych wyróżników
oferty w postaci marek produktowych.
Niekorzystna struktura agrarna polskich gospodarstw przekłada się na ich niską konkurencyjność, determinuje niską efektywność gospodarowania przez zbyt
32

E. Czernyszewicz, J. Pawlak, Integracja w ogrodnictwie…, op. cit., s. 313.
M. Stolarz, K. Ślusarek, Informator o Grupach Producentów Rolnych oraz Producentów Owoców
i Warzyw. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Szczecin 2010, s. 5.
34
M. Domagalska-Grędys, Współpraca i rozwój zrzeszonych gospodarstw rolnych w ujęciu form prawnych. Roczniki Naukowe SERiA, 2010, T. 12, z. 3, s. 61–66.
35
A. Szeląg-Sikora, Efektywność produkcji gospodarstw indywidualnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producentów. Inżynieria Rolnicza, 2010, nr 5 (123), s. 267–273.
36
M. Stawicki, A. Wojewódzka-Wiewiórska, Development of agricultural producer groups in Poland –
Mazovia case study. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017,
p. 1332–1337.
37
S. Guzdek, A. Petryk, Cooperation of agricultural…, op. cit., p. 89–100.
38
M. Lemanowicz, Mechanizm udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych (budżet krajowy i PROW), [w:] B. Klepacki (red.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2005, s. 557–566.
39
Struktura agrarna określa siłę jednostek produkcyjnych, system zarządzania gruntami oraz cechy ekonomiczne i prawne danych gospodarstw i regionów. W szerszym kontekście jest definiowana jako zespół
powiązanych ze sobą elementów, tj. struktura ustroju gruntownego, struktura produkcji czy struktura
usług dla rolnictwa. A. Mickiewicz, P. Mickiewicz, Kierunki rozwoju rolnictwa…, op. cit., s. 93–104.
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wolno postępujący proces modernizacji zaplecza technicznego nie tylko w gospodarstwie, ale w całym regionie. Konsekwencją tego procesu są ciągle niska
wydajność pracy oraz wysokie koszty produkcji40.
Celowość i korzyści zakładania grup i organizacji producentów wynikają również z definicji ustawowych. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r.41 za
grupę producencką uważa się każdą osobę prawną utworzoną z inicjatywy producentów rolnych, mającą na celu42 przede wszystkim poprawę ekonomicznej
efektywności gospodarstw członków, poprzez dostosowanie produkcji i zbytu do
wymogów rynku, rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingowych oraz
organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego. Według rozporządzania Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1308/201343 celami powoływanych organizacji producentów i ich
zrzeszeń są – poza wyżej wymienionymi – koncentracja podaży, planowanie
i dostosowywanie produkcji do popytu, a także optymalizacja kosztów produkcji i stabilizowanie cen produktów, prowadzenie badań, promowanie najlepszych
praktyk, oferowanie pomocy technicznej oraz zarządzanie narzędziami zarządzania ryzykiem dostępnymi dla ich członków, co przyczynia się do wzmocnienia
pozycji producentów w łańcuchu dostaw żywności. Według wyżej wymienionego
rozporządzenia członkowie zrzeszeni w organizacji producentów mogą liczyć na
poprawę warunków wprowadzania produktów do obrotu oraz na zagospodarowanie produktów ubocznych.
Integracja pozioma w rolnictwie powinna prowadzić zatem do nasilenia siły
przetargowej gospodarstw, obniżenia kosztów produkcji, poprawy jakości produkcji oraz ich wydajności44, ponadto może zapoczątkować integrację pionową45,
która – podobnie jak integracja pozioma – jest bardzo pożądana z punktu widze40

A. Szeląg- Sikora, Efektywność produkcji gospodarstw…, op. cit., s. 268.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2000, Nr 88, poz. 983, ze zm.).
42
Obecnie na stronie internetowej ARiMR znajduje się katalog propozycji działań/inwestycji do realizacji planów biznesowych w ramach określonego celu. Na realizację ujętych w katalogu przedsięwzięć
grupa czy też organizacja producentów może starać się o dofinansowanie.
43
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)
nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
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A. Chlebicka, J. Fałkowski, T. Wolek, Powstawanie Grup Producentów Rolnych a zmienność cen.
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2009, nr 2 (319), s. 59–61.
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społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2010,
s. 349–360.
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nia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Oprócz tego może się ona przyczynić
się do podniesienia efektywności funkcjonowania całej gospodarki żywnościowej46, wspierania stosowania zasad uprawy i technologii produkcji korzystnych
dla środowiska, wspierania zasad gospodarki ściekami w celu ochrony jakości
zasobów wody, gleby i krajobrazu oraz zachowania lub stymulacji zróżnicowania
życia biologicznego47, co jest bardzo istotne z punku widzenia zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.
Dużą motywacją wśród rolników do integracji jest fakt, że istnieje możliwość
uzyskania pomocy finansowej. Wsparcie finansowe grup i organizacji producentów, uzasadnione przymusem wzrostu konkurencyjności rodzimej produkcji,
niejednokrotnie powoduje powstanie innych korzyści poziomej integracji48. Do
wymienianych w literaturze przedmiotu należą m.in. zapewnienie polskim producentom silniejszej pozycji na wymagających rynkach państw EU49, zwiększenie wiarygodności wywiązywania się z umów na dostawy, większe możliwości
promocji towaru i zwiększenia wartości produktów50, eliminacja do minimum
pośrednictwa handlowego51. Do pozostałych korzyści rozwoju grup i organizacji
producentów w Polsce zalicza się zmniejszenie rozdrobnienia produkcji i surowców rolnych oraz podaży na rynku, poprawę opłacalności produkcji dla pojedynczego gospodarstwa52, eliminację wzajemnej konkurencji między producentami
oraz integrację środowiska wiejskiego53. Bardzo istotnymi korzyściami są możliwości wspólnego inwestowania (magazyny, chłodnie, środki transportu), przez
co zwiększa się umaszynowienie na danym terenie, wymiana doświadczeń i in46
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formacji posiadanych przez poszczególnych członków grupy oraz dostosowanie
produkcji do warunków obowiązujących na rynku54. Bardzo istotne są większe
możliwości uzyskiwania bezpiecznej żywności poprzez stosowanie wybranych
metod i systemów sterowania jakością55. Jabłońska56 natomiast do największych
korzyści, które organizacje producentów mogą osiągnąć ze wspólnego działania,
zaliczyła m.in.: promowanie stosowania korzystnych dla środowiska zasad uprawy, technologii produkcji oraz gospodarki ściekami i odpadami.

4. Rodzaje grup producentów rolnych i organizacji producentów
owoców i warzyw
Za grupę czy organizację producentów uważa się zespół rolników, którzy
wspólnie działają w określonym celu. Jednostki te mogą różnić się między sobą
ze względu na przyjętą strukturę organizacyjno-prawną, wielkość, zakres oraz rodzaj prowadzonej działalności. Obecnie w Polsce istnieją dwa systemy zakładania
i udzielania wsparcia finansowego grupom i organizacjom producentów. Jeden
dotyczy grup producentów rolnych działających na podstawie Ustawy o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. Drugi odnosi
się do grup i organizacji producentów owoców i warzyw funkcjonujących na podstawie przepisów unijnych i krajowych, w ramach wspólnej organizacji rynków
owoców i warzyw57. Grupa producentów rolnych może prowadzić działalność
jako przedsiębiorca mający osobowość prawną pod warunkiem, że została utworzona przez producentów jednego produktu lub grupy produktów wykazanych
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r.58
Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone
grupy producentów rolnych, przedstawiono w tab. 1. Organizacją producentów

54

M. Bieniek-Majka, Korzyści i bariery tworzenia grup owoców i warzyw. Roczniki Ekonomiczne
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, s. 11–19.
55
E. Czernyszewicz, J. Pawlak, Integracja w ogrodnictwie…, op. cit., s. 328.
56
L. Jabłońska, Rynek owoców i warzyw. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA),
Warszawa 2000, s. 14-15.
57
T. Filipiak, Grupy producentów owoców i warzyw w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 2013, T. 15, z. 6,
s. 69–74.
58
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
(Dz. U. 2016, poz. 577).
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owoców i warzyw lub wstępnie uznaną grupą59 producentów owoców i warzyw,
w rozumieniu przepisów prawa60, jest osoba prawna stworzona z inicjatywy producentów: warzyw, owoców, ziół kulinarnych, grzybów oraz roślin z grupy „inne”,
którymi są pozostałe produkty zawarte w załączniku I rozporządzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007 r., str. 1, ze zm.). Wykaz produktów i grup
produktów, ze względu na które mogą być tworzone organizacje producentów
owoców i warzyw, przedstawiono w tab. 2.
Producenci przed złożeniem wniosku o uznanie grupy lub organizacji muszą
wspólnie określić, co będzie przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, wybrać formę organizacyjno-prawną podmiotu, opracować statut lub umowę
spółki, a następnie dokonać rejestracji w sądzie rejestrowym celem uzyskania osobowości prawnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest założenie
w Polsce grupy lub organizacji producentów w formie spółdzielni, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki SA, zrzeszenia lub stowarzyszenia. Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy lub organizacji producentów w określonej formie
organizacyjno-prawnej regulowane są przez oddzielne przepisy, w tym:
−− prawo spółdzielcze w odniesieniu do spółdzielni (Dz. U. 1982, nr 30,
poz. 210, ze zm.);
−− kodeks spółek handlowych w odniesieniu do spółek (Dz. U. 2000, nr 94,
poz. 1037, ze zm.);
–– Ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach w przypadku zrzeszeń
(Dz. U. 1982, nr 32, poz. 27, ze zm.);
−− prawo o stowarzyszeniach w odniesieniu do stowarzyszeń (Dz. U. 1989,
nr 20, poz. 104, ze zm.).
Z przyjęciem przez grupę lub organizację producentów wyżej wymienionych
form organizacyjno-prawnych wiążą się określone zasady działania, obowiązki
oraz ograniczenia. Ich charakterystykę przedstawiono w tab. 3.

59

Obecnie nie ma dofinansowania dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Są
to podmioty, które jeszcze nie spełniły warunków do tego, aby uzyskać status uznanej organizacji
producentów.
60
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków
wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców
i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. 2013,
poz. 1178).
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Wykaz produktów i grup produktów,
ze względu na które mogą być tworzone
grupy producentów rolnych

1
2
1 Konie żywe
2 Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso
wołowe: świeże, chłodzone, mrożone
3 Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe:
świeże, chłodzone, mrożone
4 Owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso
owcze lub kozie (świeże, chłodzone, mrożone), skóry
owcze lub kozie surowe (suszone)
5 Drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne
podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone):
kurczaki lub
kaczki, lub
gęsi, lub
indyki, lub
przepiórki, lub
perliczki, lub
strusie1)
6 Króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze:
świeże, chłodzone, mrożone
7 Nutrie żywe (mięso jadalne lub podroby: świeże,
chłodzone, mrożone), skóry surowe (suszone)
8 Szynszyle żywe, skóry surowe (suszone)

Lp.

4 000 sztuk
400 sztuk

2 000 sztuk
200 sztuk

1 000 sztuk

2 000 sztuk

4 000 sztuk

500 000 sztuk
4 000 sztuk
4 000 sztuk
4 000 sztuk
4 000 sztuk
4 000 sztuk
500 sztuk

80 sztuk

3

50 sztuk

24 sztuki

4

600 sztuk

4 000 sztuk

80 sztuk

5

Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy (w tonach, sztukach, litrach lub złotych)
dla województw:
dla województw: lubelskiego, dla województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego,
małopolskiego, podkarpackiego,
lubuskiego, łódzkiego,
śląskiego, świętokrzyskiego
mazowieckiego, opolskiego warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego

Tabela 1. Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych; minimalna roczna wielkość produkcji
towarowej
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Wykaz produktów i grup produktów,
ze względu na które mogą być tworzone
grupy producentów rolnych

9 Lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty
żywe, skóry surowe (suszone)
10 Jaja ptasie
11 Mleko:
krowie,
owcze lub kozie
12 Miód naturalny lub inne produkty pszczele
13 Kwiaty świeże: cięte, doniczkowe
14 Ziemniaki świeże lub chłodzone
15 Ziarno zbóż2)
16 Nasiona roślin oleistych2)
17 Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych
18 Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub
farmaceutycznej3)
19 Ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych
20 Buraki cukrowe
21 Konopie włókniste lub len
22 Szyszki chmielowe
23 Liście tytoniu suszone
24 Materiał siewny lub sadzeniaki

Lp.

1 500 000 zł
6 000 ton

900 000 zł

4 000 ton

600 000 zł

2 000 ton
75 ton
30 ton
180 ton
300 000 zł

750 ton
600 ton
900 ton
750 ton

100 000 litrów
90 000 litrów

5 000 sztuk

1 000 000 zł

500 ton
400 ton
600 ton
500 ton

100 000 litrów
60 000 litrów

4 000 sztuk

500 000 zł

200 000 zł

800 000 zł
250 ton
200 ton
300 ton
250 ton

50 000 zł

100 000 litrów
30 000 litrów

500 000 sztuk

2 000 sztuk

Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy (w tonach, sztukach, litrach lub złotych)
dla województw:
dla województw: lubelskiego, dla województw: dolnośląskiego, kujawskomałopolskiego, podkarpackiego,
lubuskiego, łódzkiego,
-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego,
śląskiego, świętokrzyskiego
mazowieckiego, opolskiego warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego
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Wykaz produktów i grup produktów,
ze względu na które mogą być tworzone
grupy producentów rolnych

40 000 zł

500 000 sztuk

100 000 zł

40 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł

50 000 zł

Źródło: ARiMR.

Uwaga: 1) jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów drobiu ze względu na różne gatunki, liczba sztuk drobiu dla każdego gatunku wynosi
co najmniej połowę; 2) dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1 czerwca 2014 r.;
3)
z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, Origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu, szałwii, tymianku i szafranu; 4) dotyczy grup
producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1 maja 2004 r.

25 Rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione,
uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne
lub do wykorzystania technicznego
26 Produkty rolnictwa ekologicznego
27 Owoce i warzywa4)
28 Owoce4)
29 Warzywa4)
30 Owoce przeznaczone dla przetwórstwa4)
31 Warzywa przeznaczone dla przetwórstwa4)
32 Owoce i warzywa przeznaczone dla przetwórstwa4)
33 Produkty rolne zarejestrowane w Komisji
Europejskiej zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach
tradycyjnych
34 Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich
35 Daniele lub jelenie żywe, ich mięso (świeże, chłodzone, mrożone), skóry surowe (suszone)

Lp.

Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy (w tonach, sztukach, litrach lub złotych)
dla województw:
dla województw: lubelskiego, dla województw: dolnośląskiego, kujawskomałopolskiego, podkarpackiego,
lubuskiego, łódzkiego,
-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego,
śląskiego, świętokrzyskiego
mazowieckiego, opolskiego warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego
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Tabela 2. Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które może zostać uznana organizacja
producentów owoców i warzyw/zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw
Kod CN
0702 00 00
0703
0704
0705
0706
0707 00
0708
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 60 10
0709 70 00
0709 93 10
0709 99 10
0709 99 20
0709 99 50
0802 21 00
0802 31 00
0808
0809
0810 10 00
0810 20
0810 30 10
0810 30 30
ex 0810 30 90
0810 40 50
ex 0810 90 75
ex 1211 90 85
ex 0910 99
0709 51 00
ex 0709 59 90

Nazwa
Pomidory, świeże lub schłodzone
Cebula, szalotka, czosnek, por oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone
Kapusta, kalafior, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone
Marchew, rzepa, burak sałatkowy, salsefia, seler, rzodkiewka i podobne korzenie jadalne,
świeże lub schłodzone
Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone
Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone
Szparagi
Oberżyny (bakłażany)
Selery inne niż seler korzeniowy
Słodka papryka
Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy
Cukinia
Warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)
Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i karczoch hiszpański
Koper
Orzechy leszczyny (Corylus spp.) w łupinach
Orzechy włoskie w łupinach
Jabłka, gruszki i pigwy, świeże
Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny,
świeże
Truskawki i poziomki, świeże
Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże
Porzeczki czarne, świeże
Porzeczki czerwone, świeże
Porzeczki białe, agrest, świeże
Owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeże
Aronia, świeża
Bazylia, melisa, mięta, lebiodka pospolita/dziki majeranek (Origanum vulgare), rozmaryn, szałwia, świeże lub schłodzone
Tymianek, świeży lub schłodzony
Grzyby z rodzaju Agaricus
Boczniaki, shii take, moon i inne grzyby uprawne

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów
owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do
uznania (Dz. U. 2013, poz. 1178)
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Stowarzyszenie
Społeczny, może prowadzić działalność
gospodarczą
Co najmniej 15 osób
fizycznych
(dla grup producentów 5)
Osoby fizyczne, osoby
prawne tylko jako członkowie wspierający
Bez ograniczeń
Składka członkowska
Równy dla wszystkich
członków
Równy dla wszystkich
członków
Terytorium RP
Składka członkowska
Równy dla wszystkich
członków
Równy dla wszystkich
członków

Osoby fizyczne

Zrzeszenie
Społeczno-zawodowy,
może prowadzić działalność gospodarczą
Co najmniej
10 osób fizycznych
(dla grupy producentów 5)
Gospodarczy

Spółka z o.o.

Gospodarczy

Spółka akcyjna

Bez ograniczeń
Udział
Równy dla wszystkich
członków
Zależny od liczby posiadanych udziałów

Bez ograniczeń
Udział
Liczba posiadanych
udziałów
Zależny od liczby posiadanych udziałów

Osoby fizyczne i prawne Osoby fizyczne i prawne

Bez ograniczeń
Udział (akcje)
Liczba posiadanych
udziałów
Zależny od liczby posiadanych akcji

Osoby fizyczne
i prawne

Co najmniej 5 fizycznych 1 lub więcej
1 lub więcej
(dla grup producentów 5)
lub 3 osoby prawne

Gospodarczy,
również społeczny

Spółdzielnia

Źródło: B. Pieczyński i in., ABC Organizacji i funkcjonowania grup producenckich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu,
Radom 2010, s. 71.

Udział w majątku

Teren działania
Forma finansowania
Udział w podejmowaniu
decyzji

Członkowie organizacji

Minimalna liczba osób

Charakter organizacji

Wyszczególnienie

Tabela 3. Wybrane elementy charakterystyki form organizacyjno-prawnych grup i organizacji producentów w Polsce
4. Rola grup i organizacji producentów w zrównoważonym rozwoju…

89

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

5. Grupy producentów rolnych i organizacje producentów owoców
i warzyw w Polsce
Poziom zorganizowania producentów owoców i warzyw w grupy i organizacje producenckie, w porównaniu z producentami rolnymi, jest stosunkowo niski.
Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2019 r. w Polsce funkcjonowało
271 grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz 876 grup procentów rolnych, w tym 2 związki grup producentów rolnych, łącznie zrzeszających 18 458 rolników i ogrodników (tab. 4). Rozmieszczenie grup i organizacji
producentów – zarówno w sektorze rolnym, jak i owoców i warzyw – w Polsce
w poszczególnych województwach było nierównomierne. Do końca marca 2019
r. najwięcej grup producentów rolnych funkcjonowało na terenie województwa
wielkopolskiego (279), a organizacji producentów owoców i warzyw w województwie mazowieckim (84), co stanowiło odpowiednio 31,9 i 31,0% ogółu grup
oraz organizacji producentów w Polsce. Stosunkowo dużo – od 9,3% do 9,6%
ogółu – grup producentów rolnych zlokalizowanych było w województwach
łódzkim, dolnośląskim i opolskim, zaś spośród organizacji producentów owoców i warzyw relatywnie dużo było w województwach wielkopolskim (16,6%),
kujawsko-pomorskim (12,2%) i lubelskim (10,0%). Istnieją jednak województwa,
w których zarejestrowano tylko jedną lub dwie grupy zrzeszające producentów
owoców i warzyw. Najczęściej wybieraną formą prawną zrzeszających się producentów – zarówno wśród rolników, jak i ogrodników – była spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Pomimo że zespołowa działalność rolników umożliwia uzyskanie wielu korzyści, proces zrzeszania się rolników na Lubelszczyźnie jest niezadowalający61.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Oddziału Regionalnego ARiMR na terenie województwa lubelskiego na dzień 11.04.2019 r. funkcjonowało 19 grup
producentów rolnych i 27 organizacji producentów owoców i warzyw. Stanowiło
to odpowiednio 2,1 i 10% ogółu poszczególnych jednostek w Polsce. Poza tym
we wszystkich wyżej wymienionych podmiotach zrzeszonych było 1 986 producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw, co stanowiło tylko ok. 0,8%
zarejestrowanych producentów rolnych w Polsce.
Rozkład przestrzenny powyższych podmiotów był zróżnicowany. Grupy producentów rolnych i organizacje producentów owoców i warzyw prowadziły swoją
działalność na obszarze 32 gmin, zlokalizowanych w 16 powiatach Lubelszczyzny
(tab. 5). W zarejestrowanych wyżej wymienionych podmiotach zrzeszonych
61

A. Nowak, R. Gąsior, Integracja pozioma producentów rolnych – możliwości i bariery. Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2017, Vol. 51, 1 sectio H, s. 63–72.
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było niewiele ponad 1% rolników indywidulanych z tego terenu. Najwięcej grup
i organizacji producentów funkcjonowało w powiecie bialskim (11). Na obszarze powiatu lubelskiego było ich 6, a w powiatach parczewskim i opolskim po 5.
W strukturze branżowej grup producentów rolnych 57,8% zarejestrowanych było
w dziale „świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe”, po 15,8% w sektorach „suszone liście tytoniu” oraz „ziarna zbóż i nasiona roślin oleistych” i po
5,3% w sektorze „produkty rolnictwa ekologicznego” oraz “drób żywy, mięso lub
jadalne podroby”. Wśród organizacji producentów owoców i warzyw najwięcej
zarejestrowanych było w działach „owoce” i „warzywa” (prawie 63%).
Tabela 4. Stan zorganizowania grup producentów rolnych oraz organizacji zrzeszających producentów owoców i warzyw w Polsce
Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Grupy producentów rolnych
Liczba
Liczba
%
%
członków

82

9,3

694

5,7

42
19
30
81
17
76
84
32
20
36
15
5
41
279
17
876

4,8
2,1
3,4
9,3
1,9
8,7
9,6
3,7
2,3
4,1
1,7
0,6
4,7
31,9
1,9
100

786
828
233
540
740
930
559
1 787
212
359
82
628
260
3 352
143
12 127

6,5
6,8
1,9
4,5
6,1
7,7
4,6
14,7
1,8
2,9
0,7
5,2
2,1
27,6
1,2
100

Organizacje producentów owoców i warzyw
Liczba
Liczba
%
%
członków

10

3,7

63

1,0

33
27
5
18
11
84
5
6
1
7
3
13
2
45
1
271

12,2
10,0
1,9
6,6
4,1
31,0
1,9
2,2
0,4
2,6
1,1
4,8
0,7
16,6
0,4
100

381
1 160
48
480
448
2 239
28
135
6
84
17
526
10
701
5
6 331

6,0
18,3
0,8
7,6
7,1
35,4
0,4
2,1
0,1
1,3
0,3
8,3
0,2
11,1
0,1
100

Źródło: oprac. własne na podstawie danych ARiMR (stan na 30. 03. 2019 r.).
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Tabela 5. Stan zorganizowania grup producentów rolnych oraz organizacji producentów owoców
i warzyw w województwie lubelskim

produkty rolnictwa
ekologicznego

świnie żywe,
prosięta warchlaki,
mięso wieprzowe

drób żywy, mięso
lub jadalne
podroby

owoce, warzywa
lub owocowe
warzywa i inne

warzywa

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1

3
3
1
4
11

1
1

5
1
1
1
2
3
2
1
1
17

1
1

1
1
1
1
1
1
6

grzyby

ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych

bialski
biłgorajski
janowski
krasnostawski
kraśnicki
lubartowski
lubelski
łęczyński
opolski
parczewski
puławski
radzyński
rycki
świdnicki
tomaszowski
zamojski
Ogółem

suszone
liście tytoniu

Powiat

owoce lub owoce
i inne

Organizacje producentów owoców
i warzyw

Grupy producentów rolnych

2
1
3

Źródło: oprac. własne na podst. danych OR w Lublinie ARiMR (stan na 11. 04. 2019 r.)

6. Organizacja producentów owoców i warzyw elementem rozwoju
obszarów wiejskich – studium przypadku
Proces wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest wypadkową wielu
czynników związanych z ludnością, przedsiębiorczością, atrakcyjnością inwestycyjną, zasobami naturalnymi i środowiskiem oraz rolnictwem i gospodarką
żywnościową62. Według Kłodzińskiego na danym obszarze w tym samym czasie
muszą zadziałać jednocześnie: przedsiębiorczość ludzka, popyt, kapitał, kompleksowa infrastruktura, promocja, odpowiedni poziom wykształcenia, umiejętność
62

A. Bagieńska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, [w:] B. Kryk (red.),
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – wybrane aspekty społeczne. Economicus, Szczecin 2010,
s. 11–36.
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strategicznego planowania i in. Poza tym środki UE w połączeniu z przedsiębiorczością ludności lokalnej i jej chęcią do współpracy mogą ten rozwój znacznie
przyspieszyć. Według Autora największej szansy na rozwój obszarów wiejskich
w Polsce należy upatrywać jednak w inicjatywach oddolnych63, czego przykładem
są grupy i organizacje producentów.
Objęta badaniami organizacja producentów owoców i warzyw ma swoją siedzibę w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. Powstała w 2006 r. i obecnie zrzesza 8 członków. Organizacja może działać na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami, funkcjonuje jako spółka z o.o. Przedmiotem
działalności tej jednostki jest sprzedaż świeżych oraz zakonserwowanych owoców
i warzyw – PKD 46.31.
Rozpatrując kwestię roli badanej organizacji producentów owoców i warzyw
w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny, można stwierdzić, że jest ona duża. Proces ten w powiecie puławskim, dzięki badanej jednostce, dotyczy nie tylko zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ale także pogłębiania
wielofunkcyjności tego obszaru. Poniżej określono, jakimi działaniami badana
organizacja producentów owoców i warzyw wspiera wyżej wymienione rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich. Problem rozpatrywano pod kątem wykorzystywania i pogłębiania wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich.
Badana organizacja producentów owoców i warzyw przyczynia się do wypełniania funkcji produkcyjnych zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.
Łącznie w posiadaniu członków organizacji jest ok. 200 ha użytków rolnych,
z czego 150 ha stanowią uprawy trwałe, a blisko 50 ha znajduje się pod uprawą
warzyw gruntowych i pod osłonami oraz zbóż. Badana organizacja oferuje „artykuły” żywnościowe przeznaczone na rynek detaliczny64 oraz artykuły rolne stanowiące surowce przemysłowe. Organizacja zaspokaja zapotrzebowanie konsumenckie mieszkańców i swoich członków w zakresie zaopatrzenia w owoce i warzywa
świeże i do przetwórstwa na użytek własny. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela organizacji wynika, że w gospodarstwach jest prowadzona produkcja przemysłowa owoców czarnej i czerwonej porzeczki (w tym ekologicznej). Uprawiane
są także: agrest, borówka amerykańska, czereśnie, wiśnie, śliwy, grusze, jabłonie,
maliny, truskawki (niektóre ekologiczne), brokuły, buraki ćwikłowe, cebula biała
i czerwona, fasola (różne rodzaje), kalafior, kalarepa, kapusta w tym biała, czerwona i pekińska, kukurydza, marchew, ogórek gruntowy, ogórek szklarniowy, papryka (różne rodzaje), pasternak, pietruszka, pomidory, w tym szklarniowe, por,
63

M. Kłodziński, Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS, 2010, nr 4 (24), s. 9–28.
64
Wzrasta liczba detalicznych klientów na produkty z upraw ekologicznych.
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rzodkiewka, sałata, sałata lodowa, seler, szczypior, ziemianki. Określając udział
badanej organizacji producentów w spełnianiu funkcji produkcyjnych niekomercyjnych, przedstawiciel organizacji stwierdził, że około 50% sadzonek drzew
i krzewów owocowych oraz rozsad roślin warzywnych pochodzi z samozaopatrzenia. Ponadto gospodarstwa domowe poszczególnych członków organizacji
korzystają w dużej mierze z samozaopatrzenia w żywność. Przy określaniu, w jaki
sposób organizacja producentów wspiera funkcje społeczne obszarów wiejskich,
przedstawiciel grupy do najistotniejszych działań zaliczył podnoszenie umiejętności i wiedzy członków organizacji, zwiększenie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania. Organizacja
producentów korzysta z usług lokalnych przedsiębiorców (księgowego, doradców
i innych). Przedstawiciel organizacji stwierdził ponadto, że członkowie aktywnie
uczestniczą w przedsięwzięciach integrujących społeczność lokalną.
Ze względu na funkcje kulturowe w organizacji przywiązuje się dużą wagę
do powiązań rodzinnych, pamięci przodków, krzewienia kultury i tożsamości lokalnej. Kulturę tę wzmacnia przywiązanie do ziemi od pokoleń – kontynuowane
rolnictwo (ogrodnictwo), nieprzerwanie od ponad 100 lat. Funkcje przyrodnicze
negatywne, według przedstawiciela organizacji, występują i będą występowały,
ponieważ – oprócz produkcji ekologicznej – w gospodarstwach członków prowadzona jest również produkcja owoców i warzyw metodami konwencjonalnymi
(przy zastosowaniu środków ochrony roślin i nawozów). Produkcja owoców i warzyw odbywa się zgodnie z Integrowaną Ochroną Roślin, co w znacznym stopniu
ogranicza negatywne skutki chemizacji. Ponadto, zgodnie z uzyskanymi informacjami, członkowie organizacji poszerzają produkcję owoców i warzyw metodami ekologicznymi. W gospodarstwach członków stosowane są zasady dobrych
praktyk rolniczych i dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych (GAP, GMP,
GHP), przez co dbają oni o zrównoważone korzystanie z zasobów. Każdy z producentów posiada swój las i gospodaruje drewnem (na cele budowlane, a zimą na
energetyczne). Rolnicy z powyższej organizacji, uprawiając różne rośliny, włączają się w wypełnianie funkcji przyrodniczych pozytywnych poprzez zapobieganie
degradacji przyrodniczej użytków rolnych, ochronę bioróżnorodności terenów
rolniczych, ochronę stosunków wodnych na terenach rolniczych i zapobieganie
erozji gleb. Poza tym włączają się w działania proekologiczne dotyczące dbania
o pszczoły i pszczelinki (owady zapylające). W tym celu prowadzone są zasiewy
mieszanek kwiatowych jako wabika i pożytku dla owadów na wydzielonym fragmencie pól. Dodatkowo członkowie organizacji rozmieszczają na swoich polach
i innych użytkach domki dla owadów zapylających i budki lęgowe dla ptaków
pomagających w walce ze szkodnikami (a nawet domki dla nietoperzy pomocnych
w walce np. z komarami). Stosują ponadto pułapki feromonowe do odławiania
94
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selektywnego szkodników. Członkowie organizacji dbają o utrzymanie ładu zarówno na swoich podwórzach, jak i polach uprawnych. Starają się kosić pobocza
dróg i strzyc żywopłoty przydrożne oraz te sadzone na miedzach w celu ochrony
sąsiadujących z polami domów (przed środkami ochrony roślin, pyłem i hałasem).
Organizacja producentów wpisuje się ponadto jak najbardziej w wypełnianie funkcji zielonych, dotyczących gospodarowania zasobami ziemi, zachowania bioróżnorodności i ekologii odnoszącej się do roślin, oraz funkcji białych,
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowej żywności,
o czym napisano wyżej. Zdaniem przedstawiciela badanej jednostki organizacja
włącza się w wypełnianie funkcji białej z należytą dokładnością i uwagą. Według
niego najsłabszym czynnikiem jest człowiek, dlatego w organizacji kładziony jest
duży nacisk na szkolenia i poprawę świadomości członków organizacji. W badanej
grupie producentów, oprócz wyżej wymienionych działań, wdrożono standard
GlobalGAP, a spełnienie procedur tego standardu potwierdzono certyfikatem.
Do sposobów wypełniania funkcji błękitnych przedstawiciel organizacji zaliczył
ochronę wód gruntowych przed zanieczyszczeniami poprzez zabezpieczenie
kompostowników i umiejętne podejście członków organizacji do zasobów wodnych (stosowanie zbiorników na deszczówkę). Poza tym członkowie organizacji prowadzą selektywną zbiórkę odpadów i posiadają zbiorniki na odpady niebezpieczne i umowy na ich wywóz przez wyspecjalizowane firmy. Wypełnianie
funkcji żółtych, dotyczących spójności i żywotności obszarów wiejskich, warunków życia i zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych, było opisane wyżej. Dodatkowo przedstawiciel organizacji stwierdził, że w jednostce dokonuje
się sukcesja, co może oznaczać pewną spójność w społeczności wiejskiej. Młode
pokolenie chce kontynuować pracę swoich rodziców, wiążąc się ze społecznością
lokalną wsi. Zintegrowane wysiłki członków organizacji w kierunku wspólnej produkcji i zapewnienia rynków zbytu (pewnej stabilności) przekonały sukcesorów
do podjęcia kontynuacji pracy rodziców. Ponadto rozmówca stwierdził, że warunki życia poprawiają się z uwagi na poprawę jakości dróg i zwiększenie liczby
połączeń komunikacji publicznej (pociąg, autobus), co również zachęca młodsze
pokolenie do pozostania czy osiedlenia się na danym obszarze.

Podsumowanie
Zespołowa działalność rolników w ramach grup i organizacji producentów
umożliwia uzyskanie wielu korzyści związanych z budowaniem przewagi konkurencyjnej gospodarstw, przyczynia się do przemian strukturalnych i rozwoju
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całego sektora rolnego. Poza tym wszelkiego rodzaju inicjatywy oddolne, do których zalicza się poziomą integrację producentów, w znacznym stopniu przyczyniają się do wielofunkcyjnego, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Badana organizacja producentów owoców i warzyw przyczynia się do wypełniania produkcyjnych, społecznych, kulturowych i przyrodniczych funkcji rolnictwa i obszarów wiejskich (według innego podziału również funkcji białych,
zielonych, żółtych i błękitnych). Organizacja zaopatruje rynek lokalny (produktów deserowych i przemysłowych) w owoce i warzywa wielu gatunków. W gospodarstwach członków stosowane są zasady dobrych praktyk rolniczych i dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych, a produkcja odbywa się zgodnie
z Integrowaną Ochroną Roślin lub metodą ekologiczną. Ogrodnicy – uprawiając
różne rośliny – zapobiegają degradacji przyrodniczej użytków rolnych, przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności terenów rolniczych, ochrony stosunków
wodnych na terenach rolniczych i zapobiegania erozji gleb. Członkowie badanej
jednostki podnoszą swoje umiejętności i wiedzę, uczestniczą w przedsięwzięciach
integrujących społeczność lokalną. Poza tym organizacja przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich oraz do szerzenia kultury
i tożsamości lokalnej.
Na Lubelszczyźnie proces zrzeszania się rolników, w tym ogrodników, jest jednak niezadowalający. W obecnie funkcjonujących/zarejestrowanych grupach producentów rolnych oraz organizacjach producentów owoców i warzyw zrzeszonych
jest niewiele ponad 1% rolników indywidualnych z tego terenu. Należy jednak
mieć nadzieję, że grupowa forma gospodarowania dzięki działaniom promującym współpracę, połączona ze wsparciem finansowym takich przedsięwzięć oraz
zmniejszeniem barier administracyjnych, czy też szersze potraktowanie problemu,
polegające na opracowaniu strategii obejmującej promowanie przynależność do
tego typu organizacji, będzie się rozszerzała, co pozytywnie wpłynie na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie.
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Rozdział V

Zrównoważony rozwój lasów państwowych,
ich wartość rekreacyjna a wydatki na udostępnianie
lasów do celów turystycznych i edukacyjnych
Wstęp
Problematyka zrównoważonego rozwoju lasów jest nacechowana dylematami,
kompromisami, a nawet konfliktami. Z jednej strony chodzi przecież o ochronę
zasobów przyrodniczych lasów, z drugiej o wykonywanie funkcji produkcyjnych
w zakresie pozyskiwania drewna dla przemysłu czy udostępnianie lasów do celów
rekreacji i turystyki. J. F. Lacaze twierdzi, że w istocie zaspokojenie funkcji produkcyjnej stoi w generalnej sprzeczności z funkcją krajobrazową czy turystyczną2.
Te – wydawałoby się – kłócące się funkcje należy zrównoważyć tak, aby lasy zachowały swoją powierzchnię, drzewostan był zdrowy, a rekreacja i turystyka z pożytkiem społecznym mogły się rozwijać na cennym przyrodniczo terenie lasów.
Celem analiz badawczych tej pracy jest charakterystyka wydatków Lasów
Państwowych na infrastrukturę rekreacyjną i udostępnianie lasów do celów turystycznych i edukacyjnych w kontekście zrównoważonego rozwoju.

1

Dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji;
badaniaawf@wp.pl
2
J. F. Lacaze, Forest management for recreation and coservation: new challenges. Forestry, 2000, Vol. 73,
No. 2, p. 137–141.
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1. Zrównoważony rozwój
Pojęcie zrównoważonego – a początkowo trwałego – rozwoju (z niem. nachhaltigkeit), uznane dziś jako doktryna m.in. ekonomii, wywodzi się z gospodarki
leśnej. Zaproponowane przez Hansa Carla von Carlowitza oznaczało taki sposób
gospodarowania lasami, w którym wycina się tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy nie został zlikwidowany, mając trwałą zdolność do
odbudowy3.
Poglądy i wizja H. C. Carlowitza wynikały z faktu, że w Niemczech na początku XVIII w. znany był permanentny deficyt drewna wykorzystywanego w dużych
ilościach w przemyśle górniczym i hutniczym. Proces masowego pozyskiwania
drewna doprowadził do nadmiernego wyrębu tamtejszych lasów. H. C. Carlowitz
zarządził odbudowę podlegających mu lasów, wprowadzając zasady regulowanego
postępowania z zasobami naturalnymi. W niedługim czasie model zaproponowany przez H. C. Carlowitza przyjął się w leśnictwie całych Niemiec, a następnie stał
się przykładem dla innych rozwijających się krajów Europy i świata4.
W Polsce prawnie obowiązującą definicją zrównoważonego rozwoju jest ta
zwarta w zapisach Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.5
Tam w art. 3, pkt. 50 działu II zapisano, że przez zrównoważony rozwój rozumie
się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych
pokoleń.
We współczesnych czasach zrównoważony rozwój to, rzec można, swoista filozofia rozwoju społeczno-ekonomicznego zharmonizowanego z dbałością o stan
środowiska naturalnego. Umożliwia ona pogodzenie dążenia człowieka do osiągniecia wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego z troską o środowisko społeczne i przyrodnicze6.

3

U. Grober, Der Erfinder der Nachhaltigkeit. Die Zeit, 1999, Nr. 48.
H. C. Carlowitz, Sylvicultura economica – oder Anweisung zur wilden Baum- zucht. Nachdruck der
Ausgabe 1713, Freiberg 2000.
5
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
6
M. Terlecka, Schweitzerowska kategoria odpowiedzialności jako podstawa zrównoważonego rozwoju.
Studia Ecologiae et Bioethicae, 2010, nr 8, s. 133–140.
4
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Idea zrównoważonego rozwoju – wg A. Skowrońskigo – związana jest z propagowaniem form odpowiedzialnego życia społecznego, polegających na zasadzie
rozwoju razem z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, a zarazem z uwzględnieniem ograniczeń ekologicznych i oczekiwań społecznych7.
Według W. Sztumskiego u podstaw zrównoważonego rozwoju leży konsensus społeczny w najważniejszych kwestiach życia ludzi o wymiarze globalnym.
Dochodzenie do takiego konsensusu wymaga konsekwentnego przestrzegania
podstawowych zasad współżycia ludzi, jakie głosi enwironmentalizm: zasady tolerancji oraz zasady synergii. Przestrzeganie pierwszej zasady wynika z woli zachowania pokoju w warunkach szybko rosnącej kondensacji środowiska (przede
wszystkim w wyniku gwałtownego przyrostu ludności), a druga – z dążenia do
realizacji fundamentalnego interesu ludzkości, to jest zachowania życia i przetrwania gatunku ludzkiego w warunkach postępującej degradacji naszego środowiska przyrodniczego i społecznego8.
Zrównoważony rozwój przewiduje z jednej strony zaspokojenie potrzeb i aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, z drugiej zaś umożliwienie realizacji tych
samych lub podobnych dążeń następnym pokoleniom. Z. Skrobacki wskazuje trzy
główne obszary rozpatrywania zjawiska zrównoważonego rozwoju ze względu na
wielość i różnorodność czynników wpływających na to zjawisko. Są to:
–– ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m.in.
ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii);
–– wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających
(m.in. ułatwienie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji);
–– rozwój społeczny (m.in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony
zdrowia)9.
Natomiast wg E. Rokickiej i W. Woźniaka aktualnie pojęcie „zrównoważonego
rozwoju” odnosi się w szczególności do dwóch problemów, które wyraźnie zarysowały się w końcu XX i na początku XXI w.: problemu globalnego ubóstwa i degradacji globalnego środowiska naturalnego. Oba te problemy są ze sobą ściśle powiązane i muszą być rozwiązywane w sposób zintegrowany. Spełnienie kryteriów
7

A. Skowroński, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Ekorozwój,
2006, nr 2, s. 510.
8
W. Sztumski, Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistniania. Problemy Ekorozwoju,
2006, T. 1, nr 2.
9
Z. Skrobacki, Od ogólnej idei zrównoważonego rozwoju do zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Autobusy –Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe, 2011, nr 12.
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zrównoważonego rozwoju, to jest ochrona środowiska zamiast degradacji, zrównoważone społeczeństwo zamiast nierówności oraz rozwój zamiast stagnacji, jest
bardzo trudne, a wybory często muszą być dokonywane pomiędzy sprzecznymi
celami. To sprawia, że zrównoważony rozwój jest również koncepcją polityczną.
Uzmysłowienie sobie, jak podejmowane są decyzje i czyje interesy są traktowane
priorytetowo, jest jednym z kluczowych aspektów rozumienia zrównoważonego
rozwoju10. Przez ponad 40 lat zapotrzebowanie ludzi na zasoby naturalne przekraczało możliwości odtworzeniowe naszej planety. Aby móc realizować usługi ekologiczne, czyli ekosystemowe, wkład naturalnych ekosystemów, z których
obecnie korzystamy w szeroko pojętym dobrobycie człowieka (np. woda, żywność,
surowce, zasoby genetyczne, medyczne), powinien wynosić 1,5 potencjału regeneracyjnego Ziemi. Tak się dzieje, ponieważ wycinamy drzewa szybciej niż rosną,
łowimy więcej ryb niż ocean jest w stanie odtworzyć i emitujemy do atmosfery
więcej związków węgla, niż są w stanie wchłonąć lasy i oceany. Konsekwencją
takiej gospodarki jest zmniejszenie zasobów Ziemi i powstawanie większej ilości
emisji i odpadów niż Ziemia może wchłonąć lub przerobić (przykładem tego jest
rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze)11.

2. Funkcje lasów
Funkcje lasu są następstwem jego istnienia i działalności i bywają różnie definiowane. Według zapisów Ustawy o lasach z 1997 r. (art. 6. 1. 1a) wyróżnia się
ochronne, gospodarcze i socjalne funkcje lasów12. W nomenklaturze innego podziału, wynikającego z polityki naszego państwa, w odniesieniu do lasów z 1997
r., wyróżnić można – zamiast socjalnej – funkcję społeczną13.
Z uwagi na fakt, że – obok funkcji ochronnej – ważną rolę pełni las w zakresie
gospodarczym, inny podział obejmuje: gospodarcze, pośrednio gospodarcze oraz
pozagospodarcze funkcje lasu.
Gospodarcze funkcje lasu dzielą się na:
–– majątkowe – grunty leśne są niezwykle ważnymi składnikami majątku
narodowego;
10

E. Rokicka, W. Woźniak, W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty.
Wyd. Katedra Socjologii Ogólnej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
11
H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
12
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 54, poz. 349, z późn. zm.).
13
Polityka Leśna Państwa. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 r.
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–– dochodowe – gospodarstwo leśne wnosi swój wkład do dochodu narodowego;
–– surowcowe – las jest dostarczycielem różnych surowców w ogromnej rozmaitości oraz masie. Surowce te warunkują rozwój szeregu przemysłów
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (budownictwo, górnictwo, przemysł meblarski, celulozowo-papierniczy).
Pośredniogospodarcze i pozagospodarcze funkcje lasu polegają na:
–– funkcji regulatora gospodarki wodnej. Lasy mają zdolność wychwytywania
za pośrednictwem liści, igliwia i gałęzi zapasów wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym. Skroplona wilgoć spływa po korze do gleby leśnej.
Ogromne znaczenie lasu dla ochrony wód wynika ze szczególnej właściwości gleby leśnej. Gleba leśna wraz z warstwą ściółki i humusu bardzo łatwo
chłonie wodę i ją magazynuje. Las przeciwdziała zanieczyszczaniu wód. Jest
w swej istocie jedynym niezastąpionym filtrem wody źródlanej;
–– funkcji ochronnej przed negatywnymi skutkami cywilizacji przemysłowej.
Ogromna powierzchnia, jaką stanowią liście, gałęzie i igły drzew leśnych,
stwarza możliwość nieustannego wyłapywania różnego rodzaju zanieczyszczeń przemysłowych. Las oczyszcza powietrze atmosferyczne ze szkodliwych substancji, dostarcza tlenu i obniża stężenie dwutlenku węgla;
–– funkcji ochronnej przed klęskami żywiołowymi. Las chroni ludność,
grunty, budynki i budowle przed usuwiskami, lawinami i wylewem
potoków górskich;
–– funkcji ochrony przyrody. Las jest najbogatszym ośrodkiem życia roślin
i zwierząt, często jedyną ostoją niektórych gatunków. Zapewnia leśnej florze
i faunie ochronę, pożywienie i schronienie;
–– funkcji rekreacyjnej. Las jest miejscem wypoczynku dla ludzi;
–– funkcji wiatrochronnej. Silne wiatry mogą stać się przyczyną powstania
ogromnych strat w leśnictwie, rolnictwie i innych dziedzinach. Las hamuje
siłę wiatru wewnątrz lasu i w swoim otoczeniu;
–– funkcji obronnej. Dzięki swoim walorom las w latach wojennych dostarczał
drewna jako surowca zastępczego dla niektórych gałęzi produkcji przemysłowej oraz dla energetyki (opał), ale jest również terenem, gdzie znajdowała
schronienie i elementarne warunki bytowe ludność walcząca. Lasy odznaczają się zdolnością częściowego absorbowania substancji radioaktywnych;
–– funkcji krajobrazowej;
–– funkcji kulturotwórczej. Las wpływa na literaturę, sztukę14.
14

Funkcje lasu – karta pracy, www.lodz.lasy.gov.pl (dostęp: 15.09.19).
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Zróżnicowanie funkcji lasów dla wybranych cech taksacyjnych opisują
P. Gołojuch i J. Pokora. Proponują oni system waloryzacji funkcji lasu, uwzględniający podział na grupy funkcji: ekologicznych, rekreacyjnych i produkcyjnych.
Grupie funkcji rekreacyjnych przypisują następujące walory lasu: stabilność
drzewostanu, infrastrukturę turystyczną, formę ochrony środowiska, odległość
od ośrodka miejskiego, formę udostępnienia lasu, przejrzystość, przydatność do
rekreacji – wiek i siedlisko15.
Kierunki działań wzmacniających funkcje lasów, zwłaszcza lasów publicznych,
w ramach polityki leśnej będą podejmowane w zakresie:
a) funkcji ekologicznych:
–– przez obligatoryjne uwzględnianie w pracach planistycznych obszarów
leśnych, kierunków i sposobów realizacji wszystkich istotnych rodzajów
funkcji lasów, a zwłaszcza funkcji ekologicznych, uwzględniających
kształtowanie, ochronę lub restytucję ekosystemów występujących lokalnie, a właściwych dla danego regionu, oraz biologiczną organizację
stref ekotonowych;
–– przez obligatoryjne uwzględnianie w planach przestrzennego zagospodarowania gmin optymalnej granicy polno-leśnej, struktury przestrzennej lasów w krajobrazie, systemu zadrzewień oraz korytarzy ekologicznych między kompleksami leśnymi i usuwania barier ekologicznych,
a przede wszystkim ograniczeń lub eliminacji zewnętrznych presji na
ekosystemy leśne przez przyjazne lasom zagospodarowanie terenów
przyległych do lasu;
b) funkcji produkcyjnych:
–– przez poszukiwanie nowych form i przedmiotów użytkowania leśnych
zasobów z równoczesnym przestrzeganiem zasad zrównoważonego rozwoju, tj. zachowania trwałości i ochrony tych zasobów;
–– przez wypracowanie korzystnych dla przyszłości lasów metod trwałego
i zrównoważonego ich użytkowania, uwzględniających zmienność środowiska globalnego, niepewność ekologiczną i ich możliwy wpływ na
lasy w skali lokalnej, regionalnej i krajowej;
–– przez doskonalenie integracji funkcjonalnej leśnictwa z przemysłem
drzewnym oraz współdziałanie z innymi odbiorcami drewna;
–– przez stabilizację krajowego rynku drzewnego;

15

P. Gołojuch, J. Pokora, Zróżnicowanie funkcji lasów dla wybranych cech taksacyjnych. Studia i Materiały
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2008, R. 10, z. 3 (19).
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–– przez stosowanie zachęt do szerokiego stosowania drewna – materiału
ekologicznego – w budownictwie, do jego racjonalnego wykorzystania,
ochrony i konserwacji;
c) funkcji społecznych:
–– przez specjalistyczne zagospodarowanie lasów o szczególnie określonych
funkcjach społecznych (parki narodowe i krajobrazowe, lasy podmiejskie, rejony intensywnej rekreacji i turystyki, lasy doświadczalne), którego sposób złagodzi potencjalne konflikty z pozostałymi funkcjami tych
lasów i funkcjami lasów przyległych;
–– przez integrację celów leśnictwa z celami zrównoważonego rozwoju
społeczności w skali lokalnej, regionalnej i krajowej oraz zacieśnienie
współpracy z miejscowymi społecznościami w zakresie doskonalenia
lokalnych modeli zrównoważonego ich rozwoju z uwzględnieniem stanu
leśnych zasobów i ich funkcji;
–– przez ekologiczną i leśną edukację społeczeństwa oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec lasów i leśnictwa16.
Natomiast według J. Glury las charakteryzuje się zdolnością do pełnienia
funkcji: glebochronnych, hydrologicznych, atmosferyczno-klimatycznych, ekologicznych, krajobrazowych, ochrony przyrody, surowcowych, majątkowych i dochodowych, stwarzania miejsc pracy, regulacji użytkowania ziemi, rekreacyjnych,
kulturowych i oświatowych, zdrowotnych, obronnych, stymulujących rozwój innych działów gospodarki, ochrony przed klęskami żywiołowymi17.
Wśród pozaprodukcyjnych funkcji lasów wyróżnia się funkcję zdrowotną.
W kompleksach leśnych odbywa się zwiększona produkcja tlenu, wygłuszany jest
hałas, a także zmniejszany jest ujemny wpływ promieniowania słonecznego. Jak
piszą A. Mandziuk i K. Janeczko, od dawnych czasów znane są właściwości bioterapeutyczne gatunków drzew oraz zbiorowisk leśnych. Bory sosnowe i suche,
bory mieszane działają leczniczo na choroby układu oddechowego, substancje
lotne mają działanie dezynfekcyjne, bakteriobójcze i grzybobójcze, obniżają ciśnienie krwi. Natomiast owce runa leśnego cenne dla ziołolecznictwa (fitoterapii)
to trwały element tradycji znany od czasów starożytnych, są źródłem najlepszych
witamin i przyswajalnych cukrów. W Polsce występuje ok. 400 gatunków dziko
rosnących roślin leczniczych, ok. 120 to gatunki leśne, w tym 50 gatunków drzew

16

Polityka Leśna Państwa…, op. cit., s. 9–10.
J. Glura, Merytoryczne i praktyczne problemy określania społecznej wartości lasu (Rozprawa doktorska.
Maszynopis). Katedra Ekonomiki Leśnictwa AR w Poznaniu, Poznań 2004.

17
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i krzewów. Zioła typowo leśne stanowią ok. 15–20% wszystkich ziół pochodzących
ze stanowisk naturalnych. Najczęściej pozyskiwane są: borówka czernica, jeżyna,
malina, borówka brusznica, poziomka, żurawina i orzech włoski18.
T. Marszałek wskazuje na relację pomiędzy funkcjami produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi lasów. Realizacja funkcji pozaprodukcyjnych ogranicza przede
wszystkim funkcje produkcyjne (surowcowe), a wzrastające zapotrzebowanie na
ekologiczne i społeczne (pozaprodukcyjne) funkcje lasu wymaga odpowiedniego
przysposobienia go do zwiększania ilości oraz polepszenia jakości dóbr19.

3. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i edukacyjna w atrakcyjności
turystycznej obszaru
Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i edukacyjna umożliwia uprawianie turystyki i rekreacji, wpływając jednocześnie na atrakcyjność wypoczynku.
Zjawiskiem obrazującym wolnoczasową działalność człowieka w lasach, powiązaną zarazem z aktywnością fizyczną, która towarzyszy ludziom w ontogenezie, jest
rekreacja ruchowa, która definiowana jest przez T. Wolańską jako zajęcia o treści
ruchowo-sportowej lub turystycznej, którym człowiek oddaje się z własnej chęci
w czasie wolnym, dla odpoczynku, przyjemności i rozwoju własnej osobowości.
Aktywność ta traktowana może być autotelicznie, tzn. z własnej chęci dla zaspokojenia i spełnienia własnych zainteresowań, w tym samorealizacji i rozwoju własnej
osobowości, lub instrumentalnie – jako środek kreacji zdrowia, dbałości o sylwetkę, odnowy sił, utrzymania względnej sprawności i kondycji fizycznej20.
Zjawisko rekreacji ruchowej będzie miało miejsce w lasach wówczas, gdy: spacerujemy, biegamy, uczestniczymy w grach i zabawach czy pokonujemy pieszo, na
rowerze, kajakiem czy konno szlaki turystyczne tam zlokalizowane. Działalność
ta będzie odbywać się w atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjnie terenie obszarów
leśnych. Pojęcie atrakcyjności lasów związane jest przede wszystkim z działalnością turystyczną.
Na atrakcyjność turystyczną wg O. Rogalewskiego wpływ mają nie tylko walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe, będące przedmiotem zainteresowania

18

A. Mandziuk, K. Janeczko, Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym. Studia
i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2009, R. 11, z. 4 (23).
19
T. Marszałek, Klasyfikacja lasów państwowego gospodarstwa leśnego według rodzajów funkcji wiodących. Sylwan, 1993, nr 3, s. 37–44.
20
T. Wolańska, J. Mogiła-Lisowska, Istota i znaczenie rekreacji ruchowej, [w:] T. Wolańska (red.),
Rekreacja ruchowa i turystyka. Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa 1989, s. 9.
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turystów, ale także zagospodarowanie turystyczne21. Wśród elementów zagospodarowania turystycznego, obok dostępności komunikacyjnej, istotną rolę odgrywa
infrastruktura turystyczna w postaci bazy noclegowej i gastronomicznej, a także
szlaków turystycznych. Postrzeganie obszaru jako atrakcyjnego turystycznie może
decydować o jego przewadze konkurencyjnej, natomiast mała atrakcyjność turystyczna obszaru znacząco wpływa na zmniejszenie konkurencyjność obszaru
recepcji turystycznej. W atrakcyjności turystycznej lasów walory przyrodnicze
mają priorytetowe znaczenie, należy jednak zauważyć, że pokonywanie przestrzeni leśnej nie byłoby możliwe bez właściwej infrastruktury turystycznej. Dla osób
odwiedzających lasy ważnym elementem decydującym o atrakcyjności wypoczynku może być także infrastruktura rekreacyjna i edukacyjna będąca na utrzymaniu
nadleśnictw.

4. Metody szacowania korzyści rekreacyjnych w lasach
Wśród metod szacowania korzyści rekreacyjnych w lasach opisywanych w literaturze często wykorzystywana jest metoda kosztu podróży. Stosowane są także
badania sondażowe określające konsumpcję usług osób odwiedzających lasy oraz
turystów wykupujących przynajmniej jeden nocleg. Analizie poddawane są także
dane źródłowe instytucji gromadzących tego typu dane.
Metoda kosztu podróży (z ang. Travel Cost Method) pozwala oszacować pozaprodukcyjne, turystyczno-rekreacyjne korzyści, jakie lasy dostarczają społeczeństwu. Bazuje na rzeczywistych wyborach realizowanych przez ludzi. Jest
częściej stosowana w odróżnieniu od metod deklarowanych preferencji (z ang.
Stated Preference Method). W metodzie kosztu podróży wykorzystuje się relację
pomiędzy ilością wizyt w lasach i kosztem dotarcia (dojazdu); można w ten sposób oszacować nadwyżkę konsumenta, definiowaną jako przewaga korzyści nad
kosztami podróży.
Metodę kosztu podróży zastosować można w trzech wariantach:
–– strefowego modelu kosztu podróży;
–– indywidualnego modelu kosztu podróży;
–– modelu kosztu podróży opartego na losowej teorii użyteczności22.
Strefowy model kosztu podróży (Zonal Travel Cost Method) jest najstarszą wersją metody kosztu podróży, powszechnie stosowaną do schyłku lat 80.
21

O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne. WSiP, Warszawa 1974.
T. Żylicz, M. Giergiczny, Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Raport końcowy. Wydział Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 19.
22
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Opracowana została przez amerykańskiego ekonomistę H. Hotellinga w 1947 r.23
Metoda ta polega na obliczeniu częstości wizyt do wybranych stref (jednostek
podziału terytorialnego). Natomiast znając zależność pomiędzy kosztem podróży
a względną liczbą wizyt, można wyznaczyć „krzywą popytu” i oszacować wielkość
nadwyżki ekonomicznej stanowiącej oszacowanie wartości rekreacyjnej danego
zasobu.
Metoda indywidualnego modelu kosztu podróży zakłada, że zmienną zależną jest liczba wizyt, którą dana osoba podejmuje. W przypadku indywidualnego
modelu kosztu podróży liczba wizyt jest traktowana jako popyt, a koszt podróży
jest przybliżeniem ceny.
Ostatnią odmianą modelu kosztu podróży jest model kosztu podróży oparty
na losowej teorii użyteczności (z ang. Random Utility Model)24. Jak podają T. Żylicz
i M. Giergiczny, w sytuacji, kiedy respondenci dokonują wyboru, dokąd pojechać,
najlepsze byłoby wykorzystanie modelu wyboru dyskretnego. Metoda ta bazuje na teorii wartości (K. J. Lancaster)25 połączonej z losową teorią użyteczności
(C. F. Manski)26. Teoria K. J. Lancastera zakłada, że ludzie osiągają użyteczność
dzięki konkretnym cechom konsumowanych dóbr, a nie z konsumpcji dóbr jako
takich. Teoria ta zakłada, że każde dobro – miejsce – można opisać za pomocą
pewnych cech (atrybutów)27.

5. Wartość rekreacyjna lasów
Rekreacja w obszarach leśnych ma udział w biogeocenozie. W wielu krajach
na świecie rekreacja w lesie stanowi znaczną część całkowitej wartości ekosystemu leśnego, jak podaje T. Dudek, cytując B. Sohrabi Saraj i in., M. Zandersen,
R. S. J. Tol28. Wyniki badań przedstawione przez T. Dudka pokazują, że większość
nadleśnictw w Polsce (87,22%) zadeklarowała, że rekreacyjne użytkowanie i zagospodarowanie lasu generuje mniej niż 3% wydatków29. W 8,27% jednostek było
23

H. Hotelling, Letter to National Park Service, in An Economic Study of the Monetary Evaluation of
Recreation in the National Parks. U.S. Department of the Interior, National Park Service and Recreational
Planning Division, 1949.
24
T. Żylicz, M. Giergiczny, Wycena pozaprodukcyjnych…, op. cit., s. 19.
25
K. J. Lancaster, A new approach to consumer theory. The Journal of Political Economy, 1966, Vol. 74,
No. 2, p. 132–157.
26
C. F. Manski, The structure of random utility models. Theory and Decision, 1977, Vol. 8 (3), p. 229–254.
27
T. Żylicz, M. Giergiczny, Wycena pozaprodukcyjnych…, op. cit., s. 22.
28
T. Dudek, Rekreacyjne użytkowanie lasu w bilansie rocznym nadleśnictwa a szacunkowa wartość rekreacyjnej funkcji lasów. Sylwan, 2017, nr 161 (9), s. 749.
29
Ibidem, s. 750.
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to od 3 do 5%, zaś 3,01% nadleśnictw nie ponosi wydatków z tego tytułu. W przypadku 0,75% nadleśnictw wydatki te mieściły się w zakresie 6−10%. Badania te
przeprowadzono w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych: w Białymstoku
(28 nadleśnictw), Katowicach (32), Krośnie (23), Radomiu (22), Warszawie (14)
i Zielonej Górze (14). Ankiety pozyskano od 86% wytypowanych do badań nadleśnictw, które stanowiły 31% wszystkich nadleśnictw funkcjonujących w Polsce30.
Z dostępnych badań wartości rekreacyjnej lasów wynika duże jej zróżnicowanie. Na przykład A. Bartczak i in. podają, że wartość rekreacyjna lasów w Polsce
mieści się w przedziale 610−1 038 USD/ha/rok31. Z kolei z badań T. Dudka można
wnioskować, że w najintensywniej użytkowanych rekreacyjnie lasach miejskich
i wokół miast wartość rekreacyjna tych obszarów wynosi 374 zł/ha/rok (około
94 USD). Natomiast średnia wartość dla lasów państwowych w naszym kraju wynosi 33 zł/ha/rok (około 8 USD)32. Zróżnicowanie wartości rekreacyjnej lasów
występuje pomiędzy innymi krajami. Jak podaje T. Dudek, w atrakcyjnych, wybranych lasach Nowej Zelandii wynosi 1 000 USD/ha, natomiast w Chinach jest jej
jeszcze więcej, bo aż 1 500 USD/ha/rok. Europejskie lasy w Hiszpanii i Finlandii
mają wartość rekreacyjną mieszczącą się przedziale 33–34 USD/ha/rok 33.
Natomiast poza Europą w lasach Indii wartość rekreacyjna wynosi 3 USD/ha/rok,
zaś w Chinach 88 USD/ha/rok, cytuje T. Dudek za B. Dhakal i in., R. Badola i in.,
R. V. González i in., J. Matero i O. Saastamoinen, Y. Zhang, X. Zhou34.
Z prognoz wynika, że wartość rekreacyjna lasów będzie rosła. Przy czym największe wzrosty spodziewane są w Chinach, Ameryce Północnej i Europie35.

6. Koszty utrzymania infrastruktury i obiektów edukacyjnych
Z danych uzyskanych w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wynika,
że w latach 2014–2018 wydatki Gospodarstwa Państwowego Lasy Państwowe
na utrzymanie infrastruktury turystycznej wzrosły o przeszło 31%. Natomiast

30

Ibidem, s. 749.
A. Bartczak, H. Lindhejm, S. Navrud, M. Zandersen, T. Żylicz, Valuing forest recreation on the national
level in a transition economy: The case of Poland. Forest Policy and Economics., 2008, No. 10, p. 467−472.
32
T. Dudek, Rekreacyjne użytkowanie lasu…, op. cit., s. 750.
33
Ibidem, s. 752.
34
Ibidem.
35
A. Chiabai, Ch. M. Travisi, A. Markandya, H. Ding, P. A. L. D. Nunes, Economic Assessment of Forest
Ecosystem Services Losses: Cost of Policy Inaction. Environmental Resource Economics, 2011, Vol. 50,
p. 405−445.
31

111

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

koszty utrzymania obiektów edukacyjnych zanotowały wzrost o przeszło 16%.
Przejściowy spadek wydatków na utrzymanie obiektów edukacyjnych o 15% odnotowano jedynie w roku 2016 w relacji do 2015 r. (rys. 1).

Rysunek 1. Wydatki Gospodarstwa Państwowego Lasy Państwowe na utrzymanie infrastruktury turystycznej i utrzymanie obiektów edukacyjnych w latach 2014–2018

Źródło: oprac. własne na podst. danych Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Infrastrukturę turystyczną Lasów Państwowych tworzy baza blisko 3 000
obiektów dostępnych dla turystów, w tym są m.in. ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, pokoje gościnne, miejsca biwakowe czy szlaki turystyczne, których utrzymanie finansowane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe. Lasy Państwowe wg danych za 2017 r. oddają do dyspozycji turystów
bazę noclegową, składającą się łącznie z blisko 4,5 tys. miejsc w 36 ośrodkach
szkoleniowo-wypoczynkowych, 200 pokojach gościnnych i 130 kwaterach myśliwskich oraz ponad 600 leśnych polach biwakowych i miejscach do biwakowania.
Wyodrębniono również ponad 400 miejsc w lesie i jego pobliżu, gdzie dozwolone
jest rozpalanie ognisk, a także 3 160 parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów.
Turyści mogą skorzystać także z 614 innych obiektów terenowych36.
Oprócz oferty infrastruktury turystycznej Lasów Państwowych dostępna jest
szeroka oferta edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Do obiektów edukacyjnych wg danych Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych z 2017 r. zalicza się: 1 030 leśnych ścieżek edukacyjnych, 64 ośrodki
edukacji, 290 izb leśnych, 600 wiat edukacyjnych. Edukacji służy też ponad 1,9 tys.

36

Raport o stanie lasów w Polsce 2017. Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
2018, s. 37.
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obiektów związanych z gospodarką leśną (szkółki leśne, wybrane drzewostany,
obiekty małej retencji) i ponad 2,9 tys. obiektów niezwiązanych z gospodarką
(rezerwaty przyrody, obiekty kulturowe i in.)37.
Wydatki na utrzymanie infrastruktury turystycznej w relacji do ogółu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe w latach 2014–2015 wynosiły 0,20–0,24%. Zaś wydatki na utrzymanie
obiektów edukacyjnych kształtowały się na poziomie 0,22–0,27%. Z kolei wydatki
na utrzymanie infrastruktury turystycznej w relacji do ogółu przychodów przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w latach 2014–2015
wynosiły 0,19–0,23%. Wydatki na utrzymanie obiektów edukacyjnych kształtowały się na poziomie 0,21–0,25%.
Przewiduje się, że wykorzystanie terenów leśnych w turystyce będzie wzrastać.
Wiąże się to z trendami: „dążenia do realizacji indywidualnych potrzeb”, „powrotu do natury”; ma to również związek ze „zmęczeniem cywilizacją”, z „dbałością
o zdrowie”, rozbudową ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych i komunikacji
indywidualnej38.
Należy zauważyć, że w lasach spełniających zadania ochrony przyrody lub
rekreacji zagadnienia produkcji drewna schodzą na plan dalszy, nawet jeśli występuje pozyskanie drewna, to ma ono charakter komplementarny względem pozostałych funkcji39.
Aby turystyka mogła się rozwijać, w lasach niezbędne są szlaki i ścieżki, którymi będą bezpiecznie przemieszczać się turyści. Szlaki wytycza się w obrębie zasobnych w walory turystyczne obszarów leśnych. Szlaki turystyczne – obok walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i wypoczynkowych lasów – mają największy
wpływ na atrakcyjność turystyczną obszarów leśnych. Umożliwiają eksplorowanie przestrzeni turystycznej lasów w najbardziej atrakcyjnych obszarach, w sposób
bezpieczny dla turystów oraz przyrody.
W Lasach Państwowych, wg danych za 2017 r., zlokalizowanych jest ponad
20 tys. km szlaków pieszych, blisko 4 tys. km szlaków rowerowych i ok. 7 tys. km
szlaków konnych40.

37

Ibidem, s. 34.
B. Hołowiecka, E. Grzelak-Kostulska, Atrakcyjność turystyczna lasów w kontekście nowych tendencji
i trendów w turystyce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 2013, R. 15, z. 37 (4), s. 111–117.
39
Ł. Nawrot, M. Szymański M., Znaczenie funkcji turystycznej w gospodarce lasów państwowych na
przykładzie leśnego kompleksu promocyjnego „Lasy Rychtalskie”. Studia i Materiały Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej, 2009, R. 11, z. 4 (23), s. 72–78.
40
Raport o stanie lasów…, op. cit., s. 37.
38
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Jak podają (na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych)
K. Krakowska, J. Partyka i K. Piotrowski, łączna długość znakowanych szlaków
pieszych na terenach cennych przyrodniczo, skupionych w obszarach chronionych, wynosi w Polsce kilkanaście tysięcy kilometrów. Tylko w samych parkach
narodowych jest ich niemal 4,7 tys. km. Największą długość szlaków mają parki:
Kampinoski (576,4 km) i Biebrzański (502,2 km). Kolejne pod względem częstości występowania są szlaki rowerowe. W polskich parkach narodowych jest
ich 989,6 km. Najwięcej w Kampinoskim Parku Narodowym (200,0 km) oraz
Wigierskim Parku Narodowym (116,8 km). Najgęstszą sieć posiadają parki:
Bory Tucholskie (1,8 km/km2), Wigierski Park Narodowy (1,5 km/km2) oraz
Wielkopolski Park Narodowy (0,96 km/km2)41.
Dużą część szlaków turystycznych nizinnych i górskich zlokalizowanych
w lasach utrzymuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, otrzymując środki na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki42. Natomiast z Funduszu
Leśnego Lasów Państwowych pochodzą dotacje na remonty szklaków turystycznych w Parkach Narodowych43.

Wnioski
Wydatki Lasów Państwowych na utrzymanie infrastruktury turystycznej
i obiektów edukacyjnych sukcesywnie zwiększają się, co świadczy o wzroście
funkcji społecznej lasów i zwiększonym udziale społeczeństwa w turystyce i rekreacji na obszarach leśnych. Wraz ze wzrostem udziału Polaków w turystyce
i rekreacji na terenie lasów niezbędne wydają się kolejne działania mające na celu
zwiększenie dostępności terenów leśnych. W budżecie Lasów Państwowych w kolejnych latach powinny znaleźć się środki przeznaczane nie tylko na rzecz dalszego utrzymania infrastruktury turystycznej i obiektów edukacyjnych, ale również
koniecznych inwestycji – tak, aby nadążyć za rosnącym popytem społecznym na
turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie lasów. Turystyka i rekreacja podejmowane na obszarach leśnych, oprócz tego, że są źródłem różnorodnych korzyści
związanych z obcowaniem ludzi wypoczywających z walorami przyrodniczymi
41

K. Krakowska, J. Partyka, K. Piotrowski, Szlaki turystyczne na obszarach przyrodniczo cennych, [w:]
A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji. Wyd. PTTK
Kraj, Warszawa-Łódź 2014.
42
MSiT dofinansuje wytyczanie i renowację szlaków turystycznych, www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2356,MSiT-dofinansuje-wytyczanie-i-renowacje-szlakow-turystycznych.html (dostęp 15.09.19).
43
Finansowanie wybranych działań w Parkach Narodowych ze środków Funduszu Leśnego, www.ckps.
lasy.gov.pl/wsparcie-lp-dla-parkow-narodowych1 (dostęp 15.09.19).
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i krajobrazowymi w lasach, mają także niezaprzeczalną wartość prozdrowotną,
mogącą pozytywnie wpływać na szeroko pojmowane zdrowie spoełeczne. Dzieje
się tak poprzez zdolność lasów do oczyszczania powietrza czy prowadzoną na ich
terenach działalność rekreacyjną sprzyjającą zdrowiu publicznemu.
Ujednolicenia wymaga metodologia gromadzenia danych przez Generalną
Dyrekcję Lasów Państwowych, dotyczących nakładów na infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną i edukacyjną. Chodzi o to, aby dane gromadzone przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe były kompletne i pogrupowane właściwie,
zgodnie z zakresem metodologicznym i prawnym pojęć związanych z turystką
i rekreacją. W literaturze przedmiotu dużo mówi się o wartości rekreacyjnej lasów,
zaś wśród danych liczbowych gromadzonych przez GD LP brak pozycji wydatków
i przychodów z rekreacji.
Średnia rekreacyjna wartość lasów w Polsce jest niska i stanowi ok. 23% wartości lasów w Hiszpanii czy w Norwegii. Należy przyjąć, że zróżnicowanie wartości rekreacyjnej lasów ma nie tylko geograficzny charakter. W przypadku atrakcyjnych kompleksów leśnych (np. lasy podmiejskie, lasy na obszarach cennych
przyrodniczo i chronionych) wartość rekreacyjna będzie wyższa niż średnia dla
analizowanego obszaru czy całego kraju. Zróżnicowanie wartości rekreacyjnej lasów może również wynikać z zastosowanych metod badań. Te bazujące na wyliczeniu rzeczywistych przychodów z rekreacyjnego użytkowania lasów – w relacji
do przychodów lasów państwowych i powierzchni lasów ogółem – wydają się być
bardziej precyzyjne w porównaniu do szacowania wartości rekreacyjnej lasów
metodą kosztu podróży. Światowe prognozy wskazują na wzrost wartości rekreacyjnej lasów na kontynencie europejskim, należy więc sądzić, że i w Polsce owa
wartość będzie wzrastać.
Zrównoważony rozwój lasów to idea trudno w zasadzie osiagalna, do której
należy dążyć, podejmując wysiłki na rzecz równomiernego funkcjonowania lasów.
Wzrost popytu na społeczne funkcje lasu winien być dostrzegany przez decydentów nie tylko w zakresie deklaratywnym, ale także poprzez realny wzrost wydatków na rzecz udstępniania lasów do celów rekreacyjnych, turystycznych czy edukacyjnych. Obecny poziom wydatków przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe na rzecz udostępniania lasu do celów turystycznych oraz
utrzymania obiektów edukacyjnych wydaje się niewystarcząjący nie tylko ze
względu na rosnące zapotrzebowanie społeczne, ale także realizację koncepcji
zrównoważonego funkcjonowania i rozwoju lasów.
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Rozdział VI

Agroturystyka jako ważny element
zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich
Wstęp
Pierwsze wzmianki na temat uprawiania turystyki pochodzą już ze starożytnego Egiptu, gdzie ludzie podróżowali w celach religijnych czy też po to, aby podziwiać ogromne budowle wzniesione przez innych ludzi. W starożytnej Grecji
dominowały podróże w celach religijnych, Grecy odwiedzali miejsca kultu, tj.
świątynie bogów (Zeusa w Olimpii) czy też wyrocznie w Delfach. Rzymianie z kolei w podróż udawali się ze względów wypoczynkowych, najczęściej wyjeżdżali do
kurortów zlokalizowanych na terenie całego Imperium Rzymskiego – najpopularniejsze z nich to np. Baden-Baden, Vichy.
W kolejnych epokach turystyka rozwijała się z różną intensywnością. Ludzie
jednak zawsze czuli potrzebę podróżowania – w celach religijnych, wypoczynkowych, poznania świata czy też zdobywania wiedzy i kształcenia się. „Szczytową
formę” turystyka osiągnęła po rewolucji przemysłowej, na przełomie XVIII
i XIX w. Wraz z rozwojem przemysłu, transportu i urbanizacji wzrastał poziom kultury w społeczeństwie, co doprowadziło do tego, że turystyka stała się
1
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zjawiskiem masowym. Dzięki wynalezieniu maszyny parowej i zastosowaniu jej
m.in. w kolejnictwie podróże stały się szybsze i wygodniejsze, a co najważniejsze
– dużo tańsze.
Agroturystyka jest to szczególna forma turystyki, która jest ściśle powiązana
z wsią i rolnictwem, korzystają z niej najczęściej mieszkańcy dużych miast, którzy motywują swój wybór znużeniem wielkomiejskim życiem, hałasem czy też
zanieczyszczeniami. Duża część gospodarstw agroturystycznych ma unikalny charakter, na który składają się np.: bogata oferta, infrastruktura turystyczna, a także
zaangażowanie gospodarzy. Formami aktywności turystyczno-rekreacyjnej, które są najczęściej wybierane przez turystów, a jednocześnie występują w ramach
agroturystyki i turystyki wiejskiej, są m.in.: spacery, marsze, nordic walking i jazda
rowerem.

1. Problem badawczy w literaturze
1.1. Historia rozwoju agroturystyki w Polsce
Pierwsze wzmianki na temat turystyki wiejskiej można znaleźć w źródłach
z początku XIX w. Wykorzystywano wtedy tereny wiejskie w celach wypoczynkowych i leczniczych; spokój, świeże powietrze były idealne do regeneracji sił
witalnych. Dzięki odpowiednim warunkom panującym na wsi wyjazdy letniskowe
przed I wojną światową stały się bardzo popularne i modne. Letnicy zatrzymywali
się w domach gospodarzy lub – rzadziej – w ośrodkach specjalnie budowanych
przez bogatszych mieszkańców. W okresie międzywojennym wyjazdy letniskowe
dawały większe korzyści finansowe i zaczęły przyjmować formy zorganizowane.
Szybki rozwój instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także zwiększający
się zakres ich uprawnień, wspierał możliwość organizowania letnisk. Dzięki inicjatywie Ligi Popierania Turystyki rozwojem letnisk na wsi zajęły się samorządy
lokalne. Podjęto działania w celu budowy domów przystosowanych do przyjmowania turystów. W tymże czasie w różnych regionach pojawiły się także lokalne
organizacje koordynujące podobną działalność; w 1936 r. np. powstał Krakowski
Związek Letniskowy reprezentujący interesy 300 miejscowości, rok później
Wojewódzki Związek Międzykomunalny „Karpaty Wschodnie” w Stanisławowie
oraz Komisja Letniskowa Powiatów i Gmin Województwa Tarnopolskiego, a także Związek Letniskowy „Bieszczady” z siedzibą we Lwowie. W 1937 r. Związek
Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej wydał broszurę pt. Jak urządzać letnisko3.
3
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W roku 1936 na terenie Polski znajdowały się 792 działające letniska, w których łącznie przebywało 209 065 wczasowiczów. Po II wojnie światowej popularne
stały się „wczasy pod gruszą”, lecz organizowanie ich było możliwe dopiero od
1957 r. Organizacja o nazwie Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”, która została
powołana jeszcze w 1937 r., za jeden ze swoich priorytetów obrała organizowanie
wczasów na wsi dla ludności z miast4. Na początku największą popularnością cieszyły się nadmorskie i górskie miejscowości oraz mazurskie wsie. Z biegiem czasu
ludzie zaczęli wybierać miejsca jeszcze nieodkryte, mniejsze miejscowości położone w różnych częściach kraju. Działo się tak za sprawą coraz większej liczby gospodarzy i organizatorów wypoczynku. Mniejsze miejscowości cieszyły się coraz
większą popularnością ze względu na swoje walory przyrodnicze i krajoznawcze.
Szczytową formę turystyka wiejska zaczęła osiągać w wieku XX, gdy stała się
powszechną działalnością usług społecznych. Obecnie prawie każdy mieszkaniec
Polski stał się turystą i opuścił swoje stałe miejsce zamieszkania dla celów wypoczynkowych. Turystyka wiejska ma stare tradycje. Pod koniec minionego stulecia
zaobserwować można było bardzo szybki rozwój atrakcyjnej formy turystyki wiejskiej, jaką jest agroturystyka5.

1.2. Definicja i podstawowe założenia agroturystyki
Obecnie turyści decydujący się na wypoczynek wybierają miejsca oddalone od
zgiełku miast. Najczęściej są to małe miasteczka czy też wsie położone w malowniczych, cichych i spokojnych miejscach na świecie.
Jedną z alternatyw takiego wyboru jest turystyka wiejska. W ostatnich latach
coraz większym zainteresowaniem cieszy się agroturystyka, która jest jednym
z odłamów turystyki uprawianej na obszarach wiejskich. Gwałtowny rozwój tych
form turystyki datuje się na lata 90. XX w. Zmiany, jakie zaszły na początku XX w.,
odbiły się negatywnie na mieszkańcach wsi. Zmiany społeczno-gospodarcze znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. w zubożeniu ludności wiejskiej. Gospodarstwa
rolne wykazywały o 40% mniejszy dochód niż ludność utrzymująca się z działalności pozarolniczej, wskutek czego ludność wiejska zaczęła poszukiwać innych,
pozarolniczych źródeł dochodu, a jednym z nich okazały się usługi turystyczne6.
Agroturystyka jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, a w literaturze spotkać
można wiele definicji o różnym zasięgu. M. Woźniak uważa, że agroturystyka jest
4

M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki. Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2002, s. 79–80.
C. Marcinkiewicz, Rozwój i stan…, op. cit., s. 25.
6
M. Dębniewska, Ekonomiczne aspekty rozwoju agroturystyki. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia
Ekonomistów i Agrobiznesu, 2000, T. 2, z. 2, s. 17.
5
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formą przedsiębiorczości stosowaną na obszarach wiejskich i stanowi dodatkowe
źródło dochodu dla mieszkańców wsi. Jednocześnie jest źródłem odnowy sił witalnych dla turystów z miast7.
B. Meyer w swoich publikacjach podkreśla, że agroturystyka „jest formą turystyki wiejskiej umożliwiającą turystom oraz odwiedzającym jednodniowym
bezpośredni kontakt z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, ogrodniczym
lub rybackim oraz uczestnictwo w życiu rodziny zawodowo i życiowo związanej
z wyżej wymienioną działalnością”8.
M. Drzewiecki agroturystykę definiuje jako formę wypoczynku, która odbywa
się na obszarach wiejskich i ma charakter rolniczy. Opiera się o bazę noclegową
oraz aktywności związane bezpośrednio z gospodarstwem rolnym bądź z jego
otoczeniem: przyrodniczym, usługowym i produkcyjnym9.
Definicja agroturystyki według B. Mickiewicza mówi o tym, że to pojęcie można rozumieć jako możliwość dodatkowego dochodu dla rolnika oraz jako nową
odmianę turystyki, która może być szansą dla mieszkańców miast na atrakcyjną,
tanią i zdrową formę wypoczynku w naturalnym środowisku10.
Agroturystyka to pierwsza realna alternatywa dla przeludnionej i bezrobotnej
wsi, dzięki jej rozwojowi możliwe jest stworzenie nowego rynku pracy i źródła dochodów dla osób mieszkających na terenach wiejskich oraz podniesienie ogólnego
poziomu życia. Konkludując, stanowi ona ogromną szansę na poprawę warunków
bytowych, nie tylko mieszkańców wsi, ale również całego kraju.
Szybki rozwój agroturystyki jest bardzo ważny dla polskich wsi, ponieważ
przyczynia się ona bezpośrednio do rozwoju gospodarstw rolnych, które świadczą
usługi turystyczne. Wraz ze wzrostem zainteresowania turystyką wiejską zwiększa
się poziom aktywizacji lokalnych rynków, co przekłada się na spadek bezrobocia
na terenach wiejskich. Aby agroturystyka mogła się w pełni rozwijać, w bliskiej
odległości od gospodarstw agroturystycznych powstawały: sklepy, restauracje,
obiekty usługowe, które stały się potencjalnym miejscem pracy. Dzięki temu osoby młode znajdują zatrudnienie w miejscowościach rodzinnych i nie są zmuszone
migrować do dużych miast czy wyjeżdżać za granicę w celu znalezienia pracy.
Wraz z rozwojem turystyki rozwija się również rolnictwo, wzrasta popyt na płody
7

M. Woźniak, Agroturystyka w procesie integracji polskiej wsi z Unią Europejską. Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu, 2000, T. 4, z. 6, s. 197.
8
B. Meyer (red.), Wybrane aspekty ruchu turystycznego. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2004, s. 71.
9
M. Drzewiecki, Agroturystyka. Założenia-uwarunkowania działania. Instytut Wydawniczy
„Świadectwo”, Bydgoszcz 1995, s. 48.
10
B. Mickiewicz, Agroturystyka i turystyka wiejska w zróżnicowanym rozwoju wsi i rolnictwa na przykładzie regionu zachodniopomorskiego. RNSEiA, 2000, T. 2, z. 2, s. 85.
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rolne, a zajęcia wykonywane przy gospodarstwach rolnych stają się atrakcjami
turystycznymi dla ludności miejskiej. Dzięki temu rolnicy uzyskują większe dochody i są bardziej przychylni modernizacji czy też rozbudowie budynków mieszkalnych oraz obejścia wokół nich. Rolnicy często decydują się na przekształcanie
swoich gospodarstw rolnych na gospodarstwa ekologiczne. Wiąże się to z tym, że
w ich ofercie coraz częściej pojawia się żywność ekologiczna11.
Dzięki szybko rozwijającej się turystyce wiejskiej rozwijają się również gminy, ponieważ do lokalnych budżetów zaczynają wpływać wyższe dochody podatkowe od miejscowych przedsiębiorców. Gminy mogą pozyskiwać dotacje z Unii
Europejskiej na rozwój kulturalny, budowę infrastruktury, ochronę środowiska
czy rozwój zagospodarowania turystycznego12.
Popularną formą turystyki wiejskiej jest agroturystyka, która – będąc jednym
z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego – intensyfikuje rozwój społeczny ludności wiejskiej. Dzięki niej turyści mają możliwość obcowania z rodzinami rolniczymi, przyjrzenia się z bliska pracom wykonywanym w gospodarstwach rolnych, poznania stylu życia, tradycji, kultury i obyczajów wsi. Ponadto
wśród rdzennych mieszkańców miejscowości turystycznych rodzi się poczucie
własnej wartości, wzrasta dbałość, zainteresowanie i troska o lokalną architekturę oraz wygląd wsi. Obecność turystów w gospodarstwach agroturystycznych
zwiększa działania na rzecz estetyki. Szybko postępujący rozwój agroturystyki
pozwala na restaurowanie zabytków historycznych oraz ich nowe wykorzystanie,
przyczynia się do rosnącego popytu na produkty roślinne i zwierzęce, natomiast
ich wysoka jakość pozwala rolnikom uzyskiwać za nie wyższe ceny13.
Mówiąc o pozytywnych aspektach agroturystyki, należy też wspomnieć o negatywach płynących z jej uprawiania. Do działań niepożądanych zaliczyć można np. nadmierny ruch turystyczny, który wiąże się z niszczeniem środowiska
naturalnego przez turystów. Turyści przyjeżdżający z miast starają się narzucać
zachowania społeczne typowe dla dużych aglomeracji miejskich (kradzieże, bójki,
pijaństwo, nadmierny hałas), co może powodować konflikty z ludnością wiejską.
Wymienione wyżej zachowania mogą prowadzić do tego, że ludność traci poczucie bezpieczeństwa w rodzinnych miejscowościach. Inną wartą uwagi dysfunkcją
11

B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Charakterystyka turystów oraz ich preferencje wyboru usług agroturystycznych, [w:] Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej
i lokalnej. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
Poznań 2008, s. 241.
12
Eidem, Agroturystyka w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Lublin 2010, s. 13.
13
A. Sokal, Charakterystyka usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie na Roztoczu.
Promotor, Warszawa 2007, w. I, s. 9.
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turystyki jest jej nieodpowiedzialne uprawianie, które może doprowadzić do
utraty życia lub zdrowia14. Z odpoczynku w gospodarstwach agroturystycznych,
a także w innych obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich,
korzystają głównie turyści pochodzący z miast. Wybierają oni takie formy turystyki, jak agroturystyka, ekoturystyka, turystyka wypoczynkowa, turystyka krajoznawcza oraz różne inne formy turystyki kwalifikowanej. Głównymi motywami
ich wyjazdów na wieś są cisza, czyste środowisko, liczne walory przyrodnicze oraz
wiejski folklor i zabytki15.

1.3. Formy turystyki uprawiane na obszarach wiejskich
Obecnie szczególnie propagowaną formą turystyki jest turystyka na obszarach
wiejskich, ponieważ pomaga ona poprawić jakość życia mieszkańców wsi, którzy
mają problemy z uzyskaniem odpowiedniego dochodu z działalności rolniczej. Na
terenie Polski aż 92% powierzchni zalicza się do obszarów wiejskich, więc dzięki
tak szerokiemu rozproszeniu turystów nie powinien pojawiać się problem z nadmiernym ruchem turystycznym. Odwiedzając te tereny, turyści mogą obcować
z przyrodą i kulturą, jak również mają możliwość poznawania historii swojego
kraju. Turystyka na obszarach wiejskich jest bardziej dostępna finansowo dla osób
młodych i mniej zamożnych niż np. dalekie wyjazdy, kolonie czy wyjazdy zagraniczne do ośrodków wczasowych.
1.3.1. Turystyka wiejska
Turystyka wiejska jest najobszerniejszym pojęciem zawierającym w sobie różne formy wypoczynku turystów na terenach wiejskich. Ze względu na przyczyny
jej uprawiania oraz ze względu na specyfikę noclegu, jakim jest gospodarstwo
agroturystyczne, można wymieniać różne jej odmiany na terenach wiejskich
w Polsce. Turystyka wiejska, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z uprawianiem
jej na terenach wiejskich, jednak nie wiąże się ona bezpośrednio z gospodarstwami rolnymi i agroturystycznymi. Turyści mogą korzystać z usług noclegowych
proponowanych przez usługodawców kompletnie niezwiązanych z działalnością
rolniczą. Są to obiekty, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą
i odprowadzają podatki, natomiast agroturystyka (i po części sylwanoturystyka)
mają prawo do zwolnień podatkowych16.
14

B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Charakterystyka turystów…, op. cit., s. 14–15.
M. Roman, A. Niedziółka, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, s. 15.
16
B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Agroturystyka w teorii…, op. cit., s. 13.
15
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1.3.2. Agroturystyka
Agroturystyka jest formą turystyki uprawianej na terenach wiejskich; bezpośrednio łączy się z gospodarstwami rolnymi. Turyści przebywający w gospodarstwach agroturystycznych korzystają z oferowanej tam bazy noclegowej i gastronomicznej. W tej formie turystyki zachodzi ścisły związek pomiędzy funkcją
wypoczynkową a walorami przyrodniczymi i kulturowymi wsi17. Czerwiński agroturystykę definiuję jako: „swoisty pomost łączący miasto z wsią, (który) umożliwia
bliższe kontakty ze społecznością wiejską, pomaga poznawać (gościom) i kultywować (gospodarzom) ludowe tradycje i wiejski tryb życia, a dla gospodarstw
jest dodatkowym źródłem dochodu z wynajmu kwater, żywienia turystów oraz
sprzedaży produktów rolnych. (…) W warunkach przeludnionej i bezrobotnej wsi
jest alternatywą tworzenia nowych rynków pracy i podnoszenia poziomu życia”18.
1.3.3. Agroturystyka kwalifikowana
Agroturystyka kwalifikowana jest nowym trendem na polskim rynku turystycznym. Ten odłam agroturystyki stanowi bardzo szybko rozwijającą się formę
wypoczynku aktywnego w gospodarstwach agroturystycznych. Służy ona realizowaniu potrzeb związanych z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, edukacją
zdrowotną, popularyzacją sportu oraz kulturą fizyczną.
Oczekiwania turystów są bardzo zmienne i mają ścisły związek z panującymi
w danym czasie trendami oraz modą w turystyce. Rozwój agroturystyki w ostatnich latach wykazuje rosnącą dynamikę, jednak gospodarze muszą być świadomi
ciągle zmieniających się tendencji rozwojowych. Wzrost świadomości społecznej
na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i rozwój człowieka jest coraz
większy. Ważne jest, aby właściciele gospodarstw potrafili należycie go wykorzystać w kształtowaniu oferty swoich gospodarstw. Wybór terenów wiejskich przez
turystów jest motywowany nie tylko poszukiwaniem odmiennego otoczenia, ale
również ucieczką od zgiełku i innych uciążliwości życia związanych z wielkimi
aglomeracjami. Turyści czują również potrzebę kontaktu z naturalnym środowiskiem oraz coraz częściej konieczność aktywności fizycznej. W stosunku do ofert
sportowych stają się coraz bardziej wymagający. Z tego też powodu coraz częściej

17
18

Ibidem, s. 12.
J. Czerwiński, Podstawy turystyki. Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2007, s. 71.
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są ukierunkowani na kontakt z naturą poprzez np. turystykę pieszą i rowerową,
kajakarstwo czy jeździectwo, a także inne formy wypoczynku, możliwe do zrealizowania poza granicami miast19.
1.3.4. Sylwanoturystyka
Sylwanoturystyka wiąże się z pobytem turystów w gospodarstwach i przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenach zalesionych. W tym przypadku również
istnieje bezpośredni związek pomiędzy turystami a kulturowym i przyrodniczym
otoczeniem wsi20. Ten rodzaj turystyki jest idealną alternatywą dla osób lubiących
obcować ze środowiskiem leśnym (ornitologów, myśliwych), obecność ogromnych kompleksów leśnych ściąga również miłośników zbieractwa. Lasy obfitują
latem w grzyby, owoce leśne, takie jak jagody, borówki, jeżyny. Sylwanoturystyka
jest również idealną formą turystyki dla osób, które szukają odpoczynku w spokoju i ciszy21.
1.3.5. Turystyka wyobcowana
Turystyka wyobcowana jest kolejną z form turystyki wiejskiej, która formalnie
działa w identyczny sposób jak agroturystyka, ale turyści ją wybierający prawie
w ogóle nie korzystają z walorów przyrodniczych, kulturowych czy społecznych
wsi. Odwiedzający najczęściej korzystają z usług hotelarskich i oferowanych
w nich atrakcji. W tego typu obiektach zdarza się, że zarówno pracownicy, jak
i towary w nich wykorzystywane, pochodzą z miast. Z tego też powodu ta forma turystyki nie przynosi zbyt dużych korzyści finansowych dla miejscowości
wiejskich22.
1.3.6. Ekoturystyka
Ekoturystyka jest jedną z form turystyki zrównoważonej, nie łączy się ona
bezpośrednio z turystyką wiejską, jednak może być jej częścią. Wiele gospodarstw
agroturystycznych przekształca swoje gospodarstwa rolne w taki sposób, aby móc
podawać swoim gościom produkty ekologiczne. Ważnym aspektem ekoturystyki
jest ochrona środowiska naturalnego; ma ona również ogromy wpływ na poprawę
jakości życia społeczeństwa lokalnego. W badaniach przeprowadzonych w grudniu 2015 r. przez Polską Organizację Turystyczną pytano respondentów, z czym
19

J. Poczta, Agroturystyka kwalifikowana jako nowy trend w rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce.
Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2016, s. 34–37.
20
B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Agroturystyka w teorii…, op. cit., s. 13.
21
Roztocze zaprasza, http://roztocze.quand.i365.pl/roztocze/pl/tur_les_sylwatur.html (dostęp 13.01.2019).
22
B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Agroturystyka w teorii…, op. cit., s. 13.
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kojarzona jest przez nich ekoturystyka. W większości badani odpowiadali, że jest
to: „coś zdrowego”, „bliżej natury”, „na łonie natury”, „zdrowa turystyka, zdrowe
jedzenie”, „surowsze i zdrowsze warunki”, „na rolkach, bez samochodu”, „aktywnie”, „turystyka na własnych mięśniach”, „inność”, „poznanie nowej kultury, tradycji, jedzenia i zwyczajów”, „czynne uczestnictwo”, „wszystko lokalne”23.

1.4. Obsługa gościa w gospodarstwach agroturystycznych
Podczas obsługi gości w gospodarstwach agroturystycznych najważniejsze jest,
aby gospodarze pamiętali, żeby zapewniać swoim gościom:
–– bezpieczeństwo osobiste i ich mienia,
–– wygodne oraz zadbane miejsca przeznaczone do wypoczynku,
–– jak najlepsze warunki sanitarne, czystość we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych do użytku turystów,
–– sprawne urządzenia,
–– miłą i profesjonalną obsługę.
Podane powyżej warunki są gwarantem zadowolenia klienta, a tym samym
stają się sukcesem gospodarza. Osoby, które prowadzą gospodarstwa agroturystyczne, muszą pamiętać, że poza zapewnieniem gościom czystości i odpowiednich warunków do wypoczynku ważne jest, aby goście w trakcie pobytu w gospodarstwach czuli panującą w nim miłą i rodzinną atmosferę. Dzięki temu łatwiej
jest utrzymać stałych klientów, a także pozyskać nowych. Należy pamiętać, że
niezadowolony klient poinformuje o tym fakcie od 15 do 20 osób, natomiast zadowoleni czy mile zaskoczeni goście przekażą tę wiadomość jednie od 4 do 6
znajomym. Większość niezadowolonych osób nie składa oficjalnych skarg, lecz
niestety informuje o tym wielu nowych potencjalnych klientów gospodarstwa24.
Jakość relacji z gościem gospodarze budują już od samego początku, od pierwszego kontaktu, który najczęściej jest telefoniczny. Najważniejsze cechy osoby,
która przeprowadza rozmowę z klientem, to wysoka kultura osobista i komunikatywność. Ponadto taka osoba powinna mieć miły i przyjazny ton głosu. Podczas
prowadzenia rozmowy z klientem należy rzeczowo i jednoznacznie odpowiadać
na zadawane pytania. Każda rozmowa przeprowadzona z klientem powinna zostać zanotowana w specjalnym formularzu, jeżeli rozmówca jest zainteresowany
noclegiem, gospodarze powinni przesłać mu szczegółowe informacje na temat
posiadanej oferty oraz formularz przykładowej umowy. Bardzo ważne jest również
23

D. Zientalska, Ekoturystyka w Polsce 2016. Opracowano w Departamencie Strategii Polskiej
Organizacji Turystycznej, na podstawie wyników badań zrealizowanych w grudniu 2015 roku, s. 4.
24
B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Agroturystyka w teorii…, op. cit., s. 131.
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dokonywanie wpłat zaliczek za rezerwację noclegu, szczególnie w okresie, gdy
ruch turystyczny jest nasilony. Przedpłaty są dodatkową trudnością dla klienta,
jednak dla gospodarzy stanowią zabezpieczenie w przypadku rezygnacji z rezerwacji. Z tego powodu są one konieczne i nie powinno się ich pomijać; aby jednak
jak najbardziej ułatwić te czynności, gospodarze powinni posiadać konta bankowe, na które klienci mogą dokonywać wpłat. Ta forma płatności jest dla turysty
tańsza i szybsza niż przekaz pocztowy25.
Przed przyjazdem gości do gospodarstwa pokoje powinny być przygotowane
we właściwy sposób; najważniejsze jest, aby:
–– pokoje były dokładnie wysprzątane i wywietrzone,
–– przygotować świeżą pościel, ręczniki i obrusy,
–– łazienka była odświeżona,
–– armatura była w pełni sprawna, a wszelkie braki w zaopatrzeniu zostały
uzupełnione,
–– kosze na odpadki były opróżnione i umyte,
–– sprawdzić stan oświetlenia,
–– pomieszczenia były ogrzewane (w zależności od temperatury, jaka panuje
na zewnątrz) itp.26
Na urlop w gospodarstwach przyjeżdżać mogą osoby o różnych charakterach
i upodobaniach. Jedną z najważniejszych umiejętności dobrego gospodarza jest
rozpoznanie ich gustów i jak najlepsze zaspokajanie potrzeb. Należy pamiętać
o tym, że goście mogą być zmęczeni podróżą i chcieliby wypocząć. Po przywitaniu
turystów gospodarz powinien:
–– szybko dokonać wszystkich formalności związanych z rejestracją,
–– pokazać pokoje i zapytać, czy goście są zainteresowani kolejnymi punktami
programu,
–– zaprosić na mały poczęstunek, np. kawa, herbata, ciasta domowej roboty,
–– pokazać gospodarstwo oraz poinformować o zasadach panujących na jego
terenie.
Goście po przebytej podróży, w większości przypadków, chcą odpocząć, dlatego też pierwszy kontakt z klientem powinien być niezbyt długi. Podczas kolejnego spotkania gospodarz powinien przedstawić program zajęć, jaki jest dostępny

25
26

Ibidem, s. 132.
Ibidem, s. 133.
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w gospodarstwie i jego najbliższej okolicy. Ważne jest, aby odpowiednio dopasować propozycje do potrzeb klientów, dlatego warto zorientować się, na jaki rodzaj
wypoczynku zorientowani są goście27.

1.5. Agroturystyka jako forma działalności gospodarczej
Jedną z form przedsiębiorczości organizowanej na obszarach wsi jest turystyka
wiejska oraz jedna z jej odmian: agroturystyka, która rozwinęła się w latach 90.
XX w.28 Prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie Polski niestety bardzo często wiąże się z niezapewnieniem jego właścicielom odpowiedniego poziomu dochodu. Jedną z możliwych alternatyw powiększania źródeł dochodu, tak ważnego
dla licznych rodzin rolniczych, jest np. działalność agroturystyczna. Coraz więcej
rolników podejmuje decyzję o świadczeniu usług agroturystycznych w swoich gospodarstwach rolnych, jednak muszą oni wykazać się wyjątkową pomysłowością,
gdyż oferta musi być odpowiednio dobrana oraz realizowana zgodnie z zasadami
panującymi na wsi, a także potrzebami klienta. Prowadzenie tego typu działalności stwarza ogromne możliwości dla rozwoju polskiej gospodarki poprzez zmianę
struktur rolnictwa oraz wzrost zatrudnienia osób pochodzących z obszarów wiejskich29. Osoby posiadające gospodarstwa agroturystyczne oferują gościom usługi
noclegowe, wyżywienie regionalne i współuczestnictwo w życiu na wsi. Oferta
dotyczyć może także usług rekreacyjnych na terenie gospodarstwa: możliwości
samodzielnego wykonywania pamiątek i zakupu lokalnych produktów żywnościowych. Duże znaczenie, poza aktywnością rekreacyjną wsi, w ofercie gospodarstw agroturystycznych mają propozycje spędzenia wolnego czasu na świeżym
powietrzu oraz w otoczeniu przyrody, poznanie lokalnej kultury czy historii30.
Agroturystyka jest to coraz bardziej popularna forma turystyki, a także rodzaj
działalności pozarolniczej na wsi. Jej specyfika to oferowanie usług turystycznych
w środowisku wiejskim, które są ściśle powiązane z rolnictwem. Nierzadko prowadzenie działalności turystycznej zaczyna brać górę nad prowadzoną produkcją
rolną, a czasami nawet całkowicie ją wypiera. W przypadku takiej sytuacji na
27

B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Wydawnictwo Intergraf, Lublin 2007,
s. 142–144.
28
A. Balińska, J. Zawadka, Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe
SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 102, s. 127–128; J. Zawadka,
Agroturystyka jako forma wypoczynku w opinii osób w średnim wieku w Polsce. Roczniki Naukowe
SERiA, 2015, T. 17, z. 3, s. 421.
29
P. Wiatrak, Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki
Rolnej, 1996, nr 1, s. 35–36.
30
A. Gannon, Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Poznaniu, Kraków 1993, s. 8–9.
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bazie tak zwanego gospodarstwa rolnego zostają świadczone tylko i wyłącznie specjalistyczne usługi turystyczne. Zdarzają się również przypadki, w których przekroczone zostają limity nieopodatkowanej działalności agroturystycznej. Wtedy
powinny obowiązywać już przepisy prawne, które dotyczą prowadzenia mikroprzedsiębiorstw, ponieważ w takiej sytuacji rolnik staje się już przedsiębiorcą31.
Według M. Jalinika agroturystykę, z punktu widzenia ekonomicznego, można uznawać za formę działalności w obrębie gospodarstwa rolnego, która polega
na świadczeniu usług turystycznych w oparciu o produkcję zwierzęcą i roślinną,
a także na własnej bazie noclegowej32. Z kolei D. Knecht wśród korzyści ekonomicznych wyróżnia rozwój gospodarstw rolnych, wsi i całych gmin, a także dochód dodatkowy dla mniejszych podmiotów gospodarczych33. W kwestii rozwoju
gospodarstw rolnych zgodzić się można z autorem pod warunkiem, że produkcja
rolnicza (produkcja roślinna czy hodowla zwierząt) nie jest bardzo dochodowa.
Bardzo często, szczególnie w południowej części Polski, dobrze rozwinięte gospodarstwa agroturystyczne nie mają wpływu na zwiększoną produkcję rolniczą.
W tej części kraju najbardziej popularne są małe gospodarstwa rolne, które cechują sią dużym rozdrobnieniem, natomiast ich produkcja nie ma charakteru produkcji towarowej, tylko zalicza się do typowej produkcji samozaopatrzeniowej34.

1.6. Wpływ agroturystyki na rozwój regionu
Do analizy potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszarów wiejskich wymagana jest wielowymiarowa analiza cech naturalnych, które wynikają z istnienia
środowiska przyrodniczego i aspektów społeczno-gospodarczych oraz historyczno-kulturowych. W literaturze przedmiotu czy też w dokumentach programowych, które mają charakter strategiczny i dotyczą rozwoju terenów wiejskich na
obszarze Polski, od wielu lat uwidaczniane są potrzeby oraz ogromne możliwości
dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki; możliwości te są bardzo zróżnicowane w zależności od regionu. Wynikają głównie z położenia regionu i uwarunkowań historycznych, ale przede wszystkim z obecnych zasobów przyrodniczych,
krajoznawczych, kulturowych i infrastrukturalnych. W konsekwencji składa się to
wszystko na potencjał turystyczny. Na wykorzystanie tego potencjału pomysłów
może być wiele, np. realizacja programów edukacji zdrowotnej i rozwój turystyki
31

U. Gołaszewska-Kaczan, W czyim interesie działa przedsiębiorstwo? – przegląd wybranych teorii.
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2008, nr 1 (37), s. 19–20.
32
M. Jalinik, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług. Wydawnictwo
Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 69.
33
D. Knecht, Agroturystyka w agrobiznesie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 26.
34
M. Roman, A. Niedziółka, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach…, op. cit., s. 24.
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aktywnej. Brakuje niestety opracowań, które podejmują problematykę rozwoju
turystyki sportowej oraz aktywności fizycznej na obszarach wiejskich, pomimo iż
ich wartość, perspektywy oraz możliwości rozwoju są coraz większe.
W prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych, które zaliczane są do pozarolniczej działalności gospodarczej mieszkańców wsi, dopatrywać się można dużego kapitału oraz siły. Ma to ogromy wpływ na ożywienie ekonomiczne, wzrost
poziomu życia mieszkańców, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, a także wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego regionu, które zgodne są
z ideą zrównoważonego rozwoju35. Rozwój agroturystyki wiąże się z licznymi,
pozytywnymi, zjawiskami społecznymi i kulturowymi, takimi jak: szybki rozwój
gospodarstw rolnych, intensyfikacja miejscowego rynku pracy, wzrost budżetów
endemicznych oraz korzyści dla mieszkańców obszarów recepcyjnych36. Ponadto
wzrastają standardy mieszkaniowe ludności, która świadczy usługi turystyczne,
poszerza się rynek zbytu na produkty żywnościowe, zwiększa się aktywizacja zawodowa kobiet na wsi37. Trafne wykorzystywanie regionalnych zasobów przyrodniczych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych jest doceniane przez
gości. Przyroda stanowi dla nich ogromnie ważny czynnik, który jest determinantą przy wyborze tego typu formy spędzania wolnego czasu. Zespoły naturalnych
elementów środowiska (lasy, pola, rzeki, jeziora, góry itp.), komponenty powstałe
przy udziale pracy człowieka (chałupy wiejskie, sady, kościoły, kapliczki przydrożne, krzyże itp.), infrastruktura w gospodarstwach agroturystycznych oraz
zagospodarowanie całej wsi, a także reprezentowane przez nią walory kultury
materialnej i niematerialnej wraz z otaczającym ją środowiskiem przyrodniczym
są dla potencjalnego rekreanta bardzo istotne38.

2. Metodyka i problem badawczy
Podstawowym celem badawczym niniejszego rozdziału było poznanie opinii
oraz preferencji gości odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się na terenie gminy Józefów na temat rozwoju turystyki wiejskiej, motywów,
jakimi kierują się turyści w wyborze gospodarstw, czy też relacji, jakie powinny
zachodzić pomiędzy gospodarzami a gośćmi. Sformułowano następującą hipotezę: Gmina Józefów posiada znaczne predyspozycje do dalszego rozwoju turystyki
35

J. Poczta, Agroturystyka kwalifikowana jako nowy trend…, op. cit., s. 35–36.
D. G. Simmons, Community Participation in Tourism Planning. Tourism Management, 1994, No. 15,
s. 98–108.
37
J. Poczta, Agroturystyka kwalifikowana jako nowy trend…, op. cit., s. 36.
38
Ibidem, s. 36–37.
36
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wiejskiej i agroturystyki, a gospodarstwa agroturystyczne w niej położone z roku
na rok rozwijają swoją ofertę w zależności od panujących trendów w turystyce oraz
preferencji gości. W celu udowodnienia postawionej hipotezy przeprowadzono
między innymi badania ankietowe metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego formularza ankiety wśród 60 losowo wybranych turystów
odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne w gminie Józefów.

3. Wyniki badań własnych
Wzrost zamożności społeczeństwa stwarza perspektywy do rozwoju turystyki
i jej różnych form, w tym także agroturystyki i turystyki wiejskiej, nie idzie to
jednak w parze z kryteriami, którymi kierują się turyści w trakcie planowania
podróży39. Wybierając cel wyjazdów turystyczno-wypoczynkowych, ankietowani najczęściej kierują się cenami usług turystycznych, liczbą atrakcji przyrodniczych oraz popularnością miejscowości regionu, do którego zamierzają się wybrać.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wyniki tych badań pokrywają się w dużym
stopniu z wynikami innych autorów40. Istotnymi czynnikami są również atrakcje
historyczne oraz klimat danego regionu. Wybór miejsca, w niewielkim stopniu,
ankietowani warunkują również opinią krewnych lub znajomych. Dodatkowymi
kryteriami zawartymi w ankiecie były: odległość od miejsca zamieszkania oraz
dobrze zorganizowana infrastruktura turystyczna, jednak żadna z badanych osób
nie udzieliła takiej odpowiedzi (tab. 1).
Tabela 1. Kryteria wyboru miejsca wyjazdu turystycznego
Kryteria wyboru miejsca wyjazdu turystycznego

Cena
Liczba atrakcji przyrodniczych
Liczba atrakcji historycznych
Popularność miejscowości/regionu
Klimat
Opinia krewnych/ znajomych
Odległość od miejsca zamieszkania
Dobrze zorganizowana infrastruktura turystyczna

% odpowiedzi

40
35
28
33
15
17
0
0

Źródło: oprac. własne.
39

A. Kaczmarska, Wybrane czynniki rozwoju turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katowice 2013, s. 205.
40
M. Borkowska-Niszczota, G. Dobrzański, Zachowania turystów odwiedzających województwo podlaskie w kontekście koncepcji zrównoważonej turystyki. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok
2013, s. 138.
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W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o określenie, jakie walory turystyczne gminy Józefów ich zdaniem są najbardziej istotne. Ponad połowa
ankietowanych (62%) uważa, że duża liczba atrakcji przyrodniczych jest największym atutem gminy, zarazem równie atrakcyjne ich zdaniem są ceny usług turystycznych. Jedna trzecia badanych osób uważa, że klimat panujący na tychże
terenach jest walorem, który skłonił ich do wyjazdu na tereny Roztocza i Równiny
Biłgorajskiej. Atrakcje historyczne gmin plasują się na czwartej pozycji wśród sześciu możliwych odpowiedzi. Szczegółowe dane zobrazowano w tab. 2.
Tabela 2. Najważniejsze walory turystyczne gminy Józefów w opinii respondentów
Walory turystyczne gminy Józefów

Odległość od miejsca zamieszkania
Ceny usług turystycznych
Dobra promocja tego regionu
Duża liczba atrakcji przyrodniczych
Duża liczba atrakcji historycznych
Klimat

% odpowiedzi

20
50
5
62
18
33

Źródło: oprac. własne.

Agroturystyka, jako jedna z form turystyki wiejskiej, zaczyna być nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej wsi, a ponadto jest coraz częściej wybierana
przez turystów w celu uczestnictwa w pracach związanych z chowem zwierząt
oraz produkcją rolną41. Z tego też powodu w kwestionariuszu ankiety pojawiły
się pytania dotyczące częstotliwości korzystania z usługi oraz długości trwania
pobytów w gospodarstwach agroturystycznych zlokalizowanych na terenie gminy
Józefów (tab. 3). Z grona respondentów 53% wypełniających ankietę po raz pierwszy korzystało z usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych, 27%
ankietowanych przyjechało tu ponownie (było już 2–3 razy), natomiast 20% ankietowanych pojawia się w tych okolicach wielokrotnie. Zdecydowana większość
osób biorących udział w badaniu przebywa w gospodarstwie od 3 do 7 dni (68%),
1–2 dni w gospodarstwach spędza 29% ankietowanych. Jedynie 3% respondentów
na wypoczynek poświęca więcej niż 8 dni (tab. 4).

41

A. Balińska, J. Zawadka, Znaczenie agroturystyki…, op. cit., s. 127.
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Tabela 3. Częstotliwość korzystania z usług gospodarstw agroturystycznych
Częstotliwość korzystania z usług gospodarstw agroturystycznych % odpowiedzi

Po raz pierwszy
Przyjechałem/łam tu ponownie (2–3 razy)
Przyjeżdżam tu wielokrotnie

53
27
20

Źródło: oprac. własne.

Tabela 4. Długość pobytu w gospodarstwie agroturystycznym
Długość pobytu w gospodarstwie agroturystycznym % odpowiedzi

1–2 dni
3–7 dni
8 i więcej

29
68
3

Źródło: oprac. własne.

Analizowana grupa badanych osób wskazała różne preferencje odnośnie do
motywów wyjazdów do gospodarstw agroturystycznych (rys. 1). Do najważniejszych należały odpowiednio: potrzeba wypoczynku, w tym „ucieczka” z miasta
(60%), potrzeba spędzenia czasu z rodziną/znajomymi w intymnej atmosferze
(40%), potrzeba bezpośredniego kontaktu z przyrodą – spacery, zwiedzanie parków krajobrazowych itp. (32%).

Uwaga: *spacery, zwiedzanie parków krajobrazowych.
Rysunek 1. Motywy wyjazdów turystów do gospodarstw agroturystycznych

Źródło: oprac. własne.

Kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu miało za zadnie ustalić, jakie usługi, zdaniem turystów, powinny być oferowane w gospodarstwach agroturystycznych. W tym przypadku również, pomimo wielu różnych wariantów odpowiedzi,
ankietowani skupili się na dwóch propozycjach, ściślej mówiąc, zgodnie uważają,
134
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że gospodarstwa powinny oferować jedynie nocleg i pełne wyżywienie, ponieważ
ważniejsza jest dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-turystyczna w najbliższym
otoczeniu gospodarstwa. Zdaniem respondentów zbędne są usługi takie, jak np.
jazda konna, sprzedaż własnych wyrobów, możliwość gry w siatkówkę/piłkę nożną
czy opieka nad dziećmi. Szczegółowe dane z tego zakresu przedstawiono na rys. 2.

Uwaga: *ważniejsza jest rozwinięta w okolicy baza rekreacyjno-sportowa i różnorodność przyrodnicza.
Rysunek 2. Usługi, jakie powinno oferować gospodarstwo agroturystyczne

Źródło: oprac. własne.

Polska posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju agroturystyki. Dotyczy to
zwłaszcza rejonów o niskim poziomie urbanizacji, małym zatrudnieniu w zawodach pozarolniczych oraz dużej stopie bezrobocia, niewysokich dochodach ludności, posiadających również wolne zasoby mieszkaniowe42. Ostatnie z pytań, na
jakie udzielali odpowiedzi respondenci, miało określić, co – ich zdaniem – mogłoby wpłynąć na rozwój agroturystyki w gminie Józefów. Najliczniejsza grupa
respondentów uważa, że największy wpływ miałoby większe zainteresowanie ze
strony administracji oraz pomoc mieszkańcom gminy w prowadzeniu i rozwijaniu agroturystyki (52%). Równie ważna jest promocja regionu, która – zdaniem
turystów – jest zbyt słaba i ma zbyt mały zasięg (47% wskazań), oraz to, że gmina
powinna mieć znacznie lepszą informację na temat gospodarstw położonych na
jej terenie (37% wskazań). Dokładne dane procentowe oraz liczbę udzielonych
odpowiedzi zawarto w tab. 5.

42

C. Marcinkiewicz, Rozwój i stan…, op. cit.
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Tabela 5. Czynniki, jakie – zdaniem respondentów – mogą mieć wpływ na rozwój agroturystyki
w gminie Józefów
Czynniki mające wpływ na rozwój agroturystyki w gminie Józefów

Lepsza promocja regionu
Lepsza infrastruktura turystyczna w regionie
Zainteresowanie administracji i pomoc dla mieszkańców gminy
w prowadzeniu agroturystyki
Lepsza informacja o gospodarstwach agroturystycznych w gminie

% odpowiedzi

47
15

52
37

Źródło: oprac. własne.

Reasumując zebrane wyniki badań, turyści przyjeżdżający na wypoczynek do
gminy Józefów chętnie wybierają aktywne formy spędzania czasu wolnego, z tego
też powodu jako miejsce noclegu najczęściej wybierają gospodarstwa agroturystyczne. Dzięki temu są w bliskim kontakcie z przyrodą, mają możliwość odpoczynku w ciszy i spokoju, z daleka od wielkich aglomeracji miejskich, a także
spędzenia czasu z rodziną w intymnej atmosferze. Za najbardziej odpowiednie
na czas wypoczynku pory roku wybierają wiosnę i lato. Turyści, wybierając gospodarstwa agroturystyczne, w których spędzają w większości przypadków od
3 do 7 dni, kierują się przystępnymi cenami, dużą liczbą atrakcji historycznych
i przyrodniczych na terenach gminy Józefów, a także sprzyjającym klimatem, jaki
tutaj panuje. Z badań wynika również, że w gospodarstwach powinny panować
przyjazne relacje między gospodarzami a turystami. Mile widziane jest, aby właściciele tego typu bazy noclegowej przedstawiali gościom atrakcje i możliwości
do spędzania czasu wolnego. Ponadto respondenci uważają, że gmina Józefów ma
predyspozycje do rozwoju agroturystyki, a pomóc w tym mogłyby organy administracyjne poprzez większe zainteresowanie tą gałęzią gospodarki oraz pomoc
dla mieszkańców w prowadzeniu i rozwijaniu gospodarstw agroturystycznych. Za
istotne w dalszym rozwoju agroturystyki uważają również to, że promocja regionu
powinna mieć większy zasięg, w gminie natomiast powinno być dostępnych więcej informacji na temat gospodarstw agroturystycznych w niej zlokalizowanych.
Niemalże wszyscy ankietowani wyrażają chęć ponownego przyjazdu do gospodarstw agroturystycznych położonych na terenie gminy Józefów.

Wnioski
1. Największy wpływ na wybór przez turystów gminy Józefów oraz gospodarstw agroturystycznych w niej zlokalizowanych podczas planowania wyjazdów mają czynniki przyrodnicze, krajoznawcze oraz cena i popularność
miejscowości.
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2. Główne motywy, jakimi kierują się turyści podczas planowania wyjazdów,
to potrzeba wypoczynku, w tym „ucieczka” z miasta, potrzeba spędzenia
czasu z rodziną w intymnej atmosferze, a także potrzeba bezpośredniego
kontaktu z przyrodą.
3. Większość osób korzystających z usług gospodarstw agroturystycznych
położonych w gminie Józefów uważa, że gospodarze powinni przedstawiać
turystom możliwe do realizacji usługi i atrakcje, a także proponować pomysły dotyczące form spędzania czasu wolnego.
4. Wszystkie osoby, które brały udział w badaniach, zgodnie twierdzą, że
gospodarstwa powinny oferować turystom nocleg i pełne wyżywienie.
Większość ankietowanych wybiera aktywne formy spędzania czasu wolnego, takie jak rajdy wędrowne: piesze, rowerowe, kajakowe czy też konne.
5. Pobyt gości w gospodarstwach agroturystycznych trwa najczęściej od 3 do 7
dni. Planując wyjazdy turystyczne, respondenci najczęściej wybierają ciepłe
miesiące: wiosenne (67%) i letnie (77%).
6. Gmina Józefów posiada duże perspektywy do rozwoju agroturystyki. Wynika
to m.in. z licznych walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych oraz
ugruntowanej i dobrze rozwiniętej już działalności agroturystycznej.
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Rozdział VII

Community based tourism, czyli turystka oparta
na społeczności jako szansa rozwoju obszarów wiejskich
Wprowadzenie
Podjęcie problematyki ujętej w tytule rozdziału najogólniej można określić
jako zwiększenie udziału szeregowych mieszkańców w rozwijaniu bazy i inicjatyw służących rozwojowi lokalnej turystyki. W takim rozumieniu każdy wzrost
liczby osób zaangażowanych w rozwój lokalnej turystyki zwiększa nie tylko potencjał i możliwości zaktywizowania tego procesu, lecz także rozszerza zakres
zaangażowania społeczności, zwiększając możliwość uatrakcyjnienia oferty turystycznej jako szansy w aktywnym kształtowaniu wielokierunkowego rozwoju
wsi i obszarów wiejskich. Umożliwia także zwiększenie kontroli i zaangażowania
większej części społeczeństwa w kształtowanie rozwoju oraz zarządzanie w obrębie społeczności.
Wiadomo, że turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi światowej gospodarki2. Wielu badaczy określa ją jako największy fenomen
1

Mgr, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji;
agata.kobylka@up.lublin.pl
2
T. E. Rastegaeva, I. S. Kazakov, Tourism – an social and economic phenomenon of modern-day.
Krasnoyarsk Science, 2016, Vol. 24 (1), p. 180; P. Żegleń, R. Grzywacz, Tourism as an economic phenomenon of XXI century – worldwide literature review. Scientific Review of Physical Culture, 2016, Vol. 6
(1), p. 26–30; J. Gburova, D. Matusikova, E. Benkova, Perception of tourist destination brand in English.
Economic Annals-XXI, 2015, Vol. 5–6, p. 20–23; S. Milne, I. Ateljevic, Tourism, Economic Development
and the Global-Local Nexus: Theory Embracing Complexity. Tourism Geographies, 2001, Vol. 4 (3),
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społeczno-ekonomiczny3 ostatnich dziesięcioleci4. Jej wymierny potencjał odzwierciedlają dane statystyczne. Według Światowej Rady Podróży i Turystyki
w 2018 r. turystyka wygenerowała 8 811,0 mld USD przychodu, czyli 10,4%
światowego PKB, zatrudniając w tym sektorze co 10. osobę (318 811 000 stanowisk pracy)5. Z raportu opublikowanego przez UNWTO (ang. United Nations
World Tourism Organization – Światowa Organizacja Turystyki Narodów
Zjednoczonych) wynika, że w międzynarodowych podróżach w 2018 r. uczestniczyło 1,401 mld, przy czym ruch turystyczny wzrósł o 7,0% w porównaniu do
roku 20166. Pomimo tak dynamicznie rozwijającego się procesu i wypracowania
przez lata wzorców angażowania grup społecznych, zwykli obywatele często są
wykluczani z tego procesu, szczególnie w obszarze decyzyjnym i inwestycyjnym,
dotyczącym obszaru turystycznego, w którym mieszkają. Brak ich udziału skutkuje niezrównoważeniem turystyki i może doprowadzić do niedostrzeżenia lub
niszczenia unikatowych zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego, a także degradacji więzi społecznych w środowisku. Skuteczną odpowiedzią na ten
problem stała się tzw. turystyka oparta na społeczności7 (ang. CBT – community based tourism), czyli turystyka, w której lokalni mieszkańcy, niejednokrotnie
biedni, marginalizowani ekonomicznie i mieszkający w spartańskich warunkach
na wsi, zapraszają turystów do odwiedzenia ich obejść i udziału w tej społeczności, zapewniając im nocleg8. Według WWF (ang. World Wide Fund for Nature
– Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) można zaprezentować następującą definicję CBT: „Community Based Tourism is a form of tourism where the local
community has a substantial control over and involvement in its development and
management; and a major proportion of the benefits remain within the community” („Turystyka oparta na społeczności jest formą turystyki, w której społeczność
p. 369–393; S. Bosiacki, Gospodarka turystyczna – mity i rzeczywistość, [w:] idem (red.), Gospodarka
turystyczna u progu XXI wieku. Wydawnictwo AWF, Poznań 2000, s. 19–25.
3
A. Panasiuk, Gospodarka turystyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 13;
A. Szwichtrnberg, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Monografia Wydziału Ekonomii
i Zarządzania 121. Wydawnictwo Uczelniane PK, Koszalin 2006; R. Cohen, P. Kennedy, Global sociology, Houndsmills, Basingstoke. Macmillan Press, London 2000, p. 214, 226.
4
G. Gołembski (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo
AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 24–30; idem (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 52–56.
5
WTTC, Travel &Tourism. Economicimpact 2019. World. London 2019, p. 3–14.
6
WTO, UNWTO Tourism Highlights. 2019 Edition. UNWTO, Madrid 2019, p. 2 https://turystyka.rp.pl/
zanim-wyjedziesz/4003-rok-2017-rekordowy-w-turystyce-na-swiecie (dostęp 15.10.2019).
7
https://cbtkyrgyzstan.kg/about-menu/about/ (dostęp 09.10.2019).
8
https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-community-based-tourism (dostęp 09.10.2019).
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lokalna ma znaczną kontrolę i zaangażowanie w jej rozwój i zarządzanie; a znaczna część korzyści pozostaje w obrębie społeczności”)9.
CBT opiera się na 3 zasadach, które zostały przedstawione na rys. 1.

Rysunek 1. Zasady, na których oparta jest CBT

Źródło: oprac. własne na podst. D. Tolkach, B. King, Strengthening Community-Based Tourism in a new
resource-based island nation: Why and how? Tourism Management, 2015, Vol. 48, p. 386–398; https://
cbtkyrgyzstan.kg/about-menu/about/ (dostęp 09.10.2019); https://www.cbi.eu/market-information/
tourism/community-based-tourism/community-based-tourism-europe/ (dostęp 09.10.2019).

Jednym z podstawowych celów tej formy turystyki jest wzrost zadowolenia
mieszkańców zajmujących się tą działalnością oraz dbałość o zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych obszaru, na którym mieszkają. Ponadto ta
działalność turystyczna nie powinna przynosić szkody stylowi życia i tradycjom
kultywowanym w lokalnej społeczności. Powinna natomiast promować aktywny
udział szerokiej społeczności w planowaniu turystyki i jej zaangażowanie w zarządzanie nią10. W początkach rozwoju wiele z tych społeczności jest wspieranych
przez różne międzynarodowe programy i organizacje non-profit. Ułatwia to rozwój CBT, która może cieszyć się rosnącą popularnością wśród turystów, zapewniając również głębsze zrozumienie kultury danej społeczności oraz więzi z ludźmi

9

https://cbtkyrgyzstan.kg/about-menu/about/ (dostęp 09.10.2019).
P. A. Johnson, Realizing rural Community-Based Tourism development: prospects for social economy
enterprises. Journal of Rural and Community Development, 2010, Vol. 5 (1), p. 150–162; M. J. Zapata,
C. M. Hall, P. Lindo, M. Vanderschaeghe, Can community based tourism contribute to development
and poverty alleviation? Lessons from Nicaragua. Tourism, 2011, Vol. 14 (8), p. 725–749; B. Trejos,
L-H. N. Chiang, Local economic linkages to community-based tourism in rural Costa Rica. Singapore
Journal of Tropical Geography, 2009, Vol. 30 (3), p. 373–387.
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i miejscami, które odwiedzają11. Te atrybuty CBT odpowiadają potrzebom coraz
większego segmentu turystów, którzy nie chcą, aby wioska była kolejnym parkiem
rozrywki i zapewniała im tylko jej powtarzalność.
Merytoryczną treść opracowania oparto na przeglądzie literatury przedmiotu
oraz istniejących w wielu miejscach analizie i ocenie społeczności, umożliwiających wykazanie korzyści, jakie może uzyskać szeregowy mieszkaniec obszarów
wiejskich.

1. Charakterystyka funkcji CBT
CBT wspiera racjonalny i zrównoważony rozwój12 poprzez maksymalizację
korzyści społeczno-ekonomicznych i minimalizację negatywnego wpływu na
środowisko13. Jest to model ekoturystyki, który wykorzystuje wszystkie lokalne
zasoby. W tym modelu często stosuje się zlecanie podwykonawstwa małym przedsiębiorcom lub zatrudnianie osób mieszkających na danym obszarze, z dbałością
o utrzymanie odpowiednich standardów jakości usług. Pracownicy wykonujący
zadania powinni zostać zobowiązani do przestrzegania zasad lokalnego kodeksu
postępowania14. Realizację tej zasady gwarantują miejscowi mieszkańcy, ponieważ
najlepiej znają zwyczaje, wymogi i obszar, na którym mieszkają, przez co mogą
stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną15.
Turystyka oparta na zaangażowaniu lokalnej społeczności definiowana jest
przez 3 aspekty przedstawione na rys. 2.

11

https://www.cbi.eu/market-information/tourism/community-based-tourism/community-based-tourism-europe/ (dostęp 09.10.2019); https://fairsayari.com/blog/how-to-develop-community-based-tourism (dostęp 09.10.2019).
12
K. Blackstock, A critical look at community based tourism. Community Development Journal, 2005,
Vol. 40 (1), p. 39.
13
G. Moscardo, Community capacity building: an emerging challenge for tourism development, [in:]
idem (ed.), Building community capacity for tourism development. CABI, Oxford 2008, p. 1–15; E. RuizBallesteros, M. Hernández-Ramírez, Tourism that empowers? Commoditization and appropriation in
Ecuador’s TurismoComunitario. Critique of Anthropology, 2010, Vol. 30 (2), p. 201–229.
14
https://cbtkyrgyzstan.kg/about-menu/about/ (dostęp 09.10.2019).
15
https://www.pachamama.org/community-based-tourism (dostęp 09.10.2019).
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Rysunek 2. Aspekty definiujące CBT

Źródło: oprac. własne na podst. https://www.pachamama.org/community-based-tourism (dostęp
09.10.2019).

Oferta CBT zawiera zwykle zakwaterowanie u rodzin w lokalnych domach,
co przyczynia się do większej autentyczności uczestniczenia w tradycyjnym życiu, obejmującym często: wyżywienie, wynajem pojazdów i usługi przewodnika
w czasie spacerów po lesie, naukę użytkowania roślin, wizyty na farmie rybnej,
w ekologicznym ogrodzie, spacery po wiosce (z degustacją dań i trunków) czy po
lokalnym targu. Oferta CBT często zawiera elementy turystyki przygodowej i kulturowej, m.in. pokazy produkcji filcu, warsztaty gotowania i rękodzieła, koncerty
muzyki ludowej, wędrówki konne, wycieczki przyrodnicze, pływanie łodzią i jazdę
na rowerze. W programach spotyka się również zwiedzanie lokalnych muzeów ze
sprzętem gospodarstwa domowego i historycznymi narzędziami, centrów kultury,
rezerwatów przyrody, spacery szlakami turystycznymi oraz poznawanie stanowisk
archeologicznych16. W ofercie zazwyczaj udostępnia się to, co zwykłe dla lokalnej
społeczności, a jest wyjątkowe i może być niezapomnianym doświadczaniem dla
podróżnika17, warto więc opracowywać produkty i atrakcje turystyczne w oparciu
o posiadane zasoby i wiedzę o danym regionie. Taki model turystyki zwiększa
szanse rozwoju wielu peryferyjnych obszarów wiejskich, a mieszkańcy, szczególnie
wiosek, zaczynają dostrzegać, że turystyka może wzmocnić nie tylko ich kulturę i zasady ekonomiczne, lecz także staje się ciekawym doznaniem dla turystów,

16

https://www.cbi.eu/market-information/tourism/community-based-tourism/community-based-tourism-europe/ (dostęp 09.10.2019); https://www.lonelyplanet.com/central-asia/planning/other-features/14a8988c-bf99-4032-abfe-7be1e0502fc1/a/nar/14a8988c-bf99-4032-abfe-7be1e0502fc1/1336195 (dostęp 09.10.2019); https://www.tourismconcern.org.uk/community-based-tourism/ (dostęp 09.10.2019).
17
https://fairsayari.com/blog/how-to-develop-community-based-tourism (dostęp 09.10.2019).
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szczególnie w przypadku poznania rzeczy, z którymi nie mają do czynienia na co
dzień. Jednak należy także zauważyć, że CBT to nie tylko korzyści. Podczas wprowadzania tej formy turystyki może pojawić się szereg problemów, m.in.:
–– może pojawić się nepotyzm, nierzetelność świadczenia usług,
–– część dostawców usług może zerwać umowy i założyć własne konkurencyjne firmy18,
–– wiele organizacji CBT jest niesamodzielnych finansowo i wymaga wsparcia
organizacji krajowych i międzynarodowych,
–– brak promocji powoduje, że część wsi jest odizolowana od świata,
–– przekonywanie gości do skorzystania z tego rodzaju turystyki, ponieważ nie
zawsze wzbudza w nich zaufanie.
Nie należy również idealizować terminu „społeczność”19, gdyż zdarzają się
przypadki, w których rozwój turystyki – zamiast zbudowania wspólnoty – może
powiększyć podziały społeczne20. Turystyka oparta na społeczności jest turystyką
społecznie odpowiedzialną, budzącą szacunek do oferentów odwiedzanych miejsc,
o czym świadczy proszenie o zgodę na robienie zdjęć czy nagrywanie filmów. Jeśli
turyści korzystają z usług pilota, warto, aby ich rzetelnie informował i edukował
głównie w kwestii lokalnych zwyczajów i kultywowanych tradycji, wyrabiając
wrażliwość na formy miejscowego folkloru.

2. Korzyści wynikające z turystyki opartej na społeczności
Turystyka oparta na społeczności (CBT) przynosi wymierne korzyści zarówno
mieszkańcom terenu, na którym jest rozwijana, jak również turystom, którzy go
odwiedzają. Najważniejsze z nich przedstawiono w tab. 1.

18

https://www.lonelyplanet.com/central-asia/planning/other-features/14a8988c-bf99-4032-abfe-7be1e0502fc1/a/nar/14a8988c-bf99-4032-abfe-7be1e0502fc1/1336195 (dostęp 09.10.2019).
19
H. L. Sin, C. Minca, Touring responsibility: the trouble with ‘going local’ in community-based tourism in
Thailand. Geoforum, 2014, Vol. 51, p. 96–106; S. Litka, The Maya of Coba: managing tourism in a local
Ejido. Annals of Tourism Research, 2013, Vol. 43, p. 350–369.
20
T. A. Farrelly, Indigenous and democratic decision-making: issues from community-based ecotourism in
the Bouma National Heritage Park, Fiji. Journal of Sustainable Tourism, 2011, Vol. 19 (7), p. 817–835.
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Tabela 1. Korzyści wynikające z rozwoju CBT
Beneficjent korzyści

Korzyści

–– źródło dochodu i zatrudnienia jako pracownicy, dostawcy, usługodawcy
lub przedsiębiorcy,
–– zwiększenie wiedzy dotyczącej ekologii, działań prośrodowiskowych,
mieszkańcy
przedsiębiorczości, marketingu czy sztuki,
jako jednostki
–– zwiększenie świadomości, jak turystyka może wpływać na środowisko
naturalne
–– zatrudnianie i korzystanie z produktów najbliższych sąsiadów,
–– wspieranie lokalnej produkcji rzemieślniczej,
–– wspieranie zrównoważonych praktyk w turystyce,
mieszkańcy
–– wspieranie pozostałych mieszkańców w rozwijaniu zrównoważonego
jako społeczność
biznesu,
zamieszkująca dany teren
–– zrozumienie i szacunek dla ich kultury,
–– decyzyjność co do tego, co turyści widzą i robią w miejscu ich
zamieszkania
–– społeczność, widząc zainteresowanie turystów dziedzictwem naturalnym i kulturowym, będzie dbać o nie i przykładać większą wagę do jego
ochrony i konserwacji,
dziedzictwo kulturowe
–– poszanowanie przez turystów dziedzictwa kulturowego odwiedzanych
społeczności – uświadamianie turystów o znaczeniu religijnym i kulturowym danych miejsc
–– używanie przez usługodawców przyjaznych dla środowiska środków
transportu,
–– lobbowanie na rzecz usuwania odpadów z terenów zanieczyszczonych,
środowisko naturalne
–– monitorowanie liczby turystów na danym terenie i ich wpływu na
środowisko
–– doświadczanie lokalnej kultury, zwyczajów, stylu życia, siedlisk i dzikiej
przyrody,
–– głębsze połączenie z odwiedzanym miejscem i ludźmi go
zamieszkującymi,
–– empatia i świadomość innych kultur, zwiększenie świadomości i wiedzy
o innej kulturze, jej normach społecznych i przekonaniach,
turyści
–– wyrabianie wrażliwości ekologicznej i kulturowej,
–– większa kontrola, do kogo trafiają wydane przez nich pieniądze,
–– możliwość wsparcia finansowego projektów ochrony i rozwoju społeczeństwa oraz ich dziedzictwa,
–– praktykowanie podróży mających niski wpływ na środowisko
Źródło: oprac. własne na podst.: T. S. Lee, F.-H. Jan, Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents’ perceptions of the sustainability. Tourism Management,
2019, Vol. 70, p. 368–380; https://cbtkyrgyzstan.kg/about-menu/about/ (dostęp 09.10.2019); https://
www.lonelyplanet.com/central-asia/planning/other-features/14a8988c-bf99-4032-abfe-7be1e0502fc1/a/
nar/14a8988c-bf99-4032-abfe-7be1e0502fc1/1336195 (dostęp 09.10.2019); https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-community-based-tourism (dostęp 09.10.2019); https://www.tourismconcern.org.
uk/community-based-tourism/ (dostęp 09.10.2019).
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3. Przykładowy wolumen korzyści z dobrze prosperującego
i rozwijającego się CBT
Na świecie istniej wiele miejsc, w których turystyka opiera się na społeczności.
Szczególnie dobrze widoczne jest to w państwach rozwijających się, m.in. w Azji.
Opisane miejsca jako studium przypadku w różnych państwach wykazują, że CBT
spełnia kryterium dobrych praktyk, które można zaczerpnąć z analizy publikacji
APEC z 2010 r.
Za wzorcowy przykład realizacji CBT można uznać Kirgistan. W tym państwie
jego struktura składa się z tak zwanego stowarzyszenia parasolowego KCBTA
(ang. The Kirgiski Community Based Tourism Association), zrzeszającego 15 stowarzyszeń CBT. Ich działania są wspierane Społecznym Projektem Wspierania
Turystyki Helvetas Kyrgyzstan Programme (CBT SP), który swym działaniem
obejmuje cały kraj. Głównym celem, jaki stawia sobie KCBTA, jest poprawa warunków życia ludzi w peryferyjnych regionach górskich poprzez rozwój turystyki
wiejskiej z zachowaniem walorów środowiska naturalnego i kultury miejscowej
ludności. KCBTA zachęca do odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, prowadząc szkolenia dla lokalnych członków społeczności wiejskich, głównie w zakresie ekologii, ochrony środowiska, szeroko pojętej wzajemnej
współpracy pomiędzy regionami oraz miejscowego dziedzictwa. Stowarzyszenie
parasolowe zapewnia także wsparcie organizacjom członkowskim, m.in. poprzez:
–– prowadzenie działalności marketingowej dotyczącej produktów i usług,
–– wspieranie inicjatyw powodujących wzrost budowania zdolności organizacyjnych i przedsiębiorczych,
–– organizowanie szkoleń (m.in. informatycznych, dotyczących jakości usług,
zarządzania, utrzymania domu, realizowania fakultatywnych wycieczek),
seminariów i wycieczek studyjnych.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy członków w kształtowaniu polityki krajowej oraz w różnych negocjacjach, także technicznych. Głównym partnerem
KCBTA jest Szwajcarskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Helvetas,
które prowadzi programy w ponad 20 krajach świata. KCBTA utrzymuje również bliskie relacje z Państwowym Komitetem ds. Turystyki, Sportu i Polityki
Młodzieżowej, prywatnymi organizatorami wycieczek oraz różnymi organizacjami, uczestnicząc w projektach międzynarodowych21. Stowarzyszenie opracowało także Kodeks Postępowania Organizacji Ekoturystycznych, który zawiera
21

S. Baktygulov, D. Raeva, Creating Value for All: Community-Based Tourism. Central Asia. Kyrgyzstan.
UNDP, New York 2010, p. 1–27; https://cbtkyrgyzstan.kg/about-menu/about/ (dostęp 09.10.2019).
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wytyczne dla wszystkich organizatorów wycieczek i innych organizacji działających w Kirgistanie, zajmujących się ekoturystyką. Kodeks ten reguluje zasady
wszystkich umów o współpracy między KCBTA a organizacjami partnerskimi22.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych rozważań wykazują, że – zgodnie z założeniami
D. Tolkach i B. King – turystyka oparta na społeczności może być efektywną strategią rozwoju obszarów wiejskich i wpływać korzystnie na poprawę warunków
życia na wsi, jak również być możliwością dywersyfikacji gospodarki i zróżnicowanego rozwoju społeczności wiejskiej23. Potwierdzają to również w swoich publikacjach m.in. R. Croes24, R. Dodds i in.25, T. H. Lee26, A. Lepp27, C. C. Wang i in.28
Dostrzegane skutki realizacji CBT wskazują, że jest to poszukiwany segment
turystyki, ponieważ turyści coraz częściej szukają autentycznych i wyjątkowych
wrażeń, są również ciekawi nowych produktów i historii. Wyjątkowa i atrakcyjna
oferta CBT przyciągnie zainteresowanych nią gości i zaspokoi ciekawość poznania
unikatowych wartości zawiązanych z funkcjonowaniem wiejskiego społeczeństwa
i wspólnoty29. CBT ma szansę większego rozwoju na obszarach, na których społeczność będzie chciała ze sobą współpracować i wzajemnie się wspierać w działaniach. Rozległość obszaru wiejskiego stwarza szanse na korzystne zaadaptowanie
takiego modelu turystyki. Istotne jest jednak przekonanie lokalnej społeczności,
że może być samowystarczalna i poradzić sobie w zarządzaniu tym modelem
turystyki na swoim obszarze. W Polsce mamy także przykłady CBT, którymi

22

https://cbtkyrgyzstan.kg/about-menu/about/ (dostęp 09.10.2019).
D. Tolkach, B. King, Strengthening Community-Based Tourism in a new resource-based island nation:
Why and how? Tourism Management, 2015, Vol. 48, p. 386–398.
24
R. Croes, The role of tourism in poverty reduction: An empirical assessment. Tourism Economics, 2014,
Vol. 20 (2), p. 207–226.
25
R. Dodds, A. Ali, K. Galaski, Mobilizing knowledge: Determining key elements for success and pitfalls
in developing community-based tourism. Tourism, 2018, Vol. 21 (13), p. 1547–1568.
26
T. H. Lee, Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development.
Tourism Management, 2013, Vol. 34, p. 37–46.
27
A. Lepp, Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management, 2007,
Vol. 28, p. 876–885.
28
C. C. Wang, C. Cater, T. Low, Political challenges in community-based ecotourism. Journal of
Sustainable Tourism, 2016, Vol. 24 (11), p. 1555–1568.
29
https://fairsayari.com/blog/how-to-develop-community-based-tourism (dostęp 09.10.2019).
23
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nierzadko są wioski tematyczne, gdzie większość mieszkańców jest zatrudniona
w branży turystycznej bądź ją wspiera, np. sprzedając sąsiadom własne produkty
czy półprodukty do produkcji posiłków i utrzymania inwentarza.
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Anna Mazurek-Kusiak1

Rozdział VIII

Wioski tematyczne jako element
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
na przykładzie województwa lubelskiego
Wstęp
Filozofia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich zakłada podejmowanie zróżnicowanej i różnorakiej działalności gospodarczej, kulturowej i turystycznej na tych obszarach przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych,
środowiskowych oraz kulturowych, a także poprawę jakości życia mieszkańców
i rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej na wsi2.
Różnorodność przyrodnicza oraz kulturowa jest wyjątkową wartością obszarów wiejskich, które wymagają szczególnej troski w celu zachowania ich
walorów. Ważny jest także zrównoważony rozwój tych obszarów, który finansowany jest z jednej strony z dotowanych programów unijnych (m.in. Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich), a z drugiej strony ze środków będących w posiadaniu mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na danym
obszarze3.
1

Dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji;
anna.mazurek@up.lublin.pl
2
B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Wydawnictwo Inter Graf, Lublin 2009,
s. 56.
3
M. Maciejczak, Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zeszyty Naukowe
SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 85, s. 19–34.
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Zasadniczymi celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 są poprawa konkrecyjności gospodarstw rolnych i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz obszarami wiejskimi4. Program ten zawiera 6
głównych priorytetów polityki Unii Europejskiej:
1. Transfer wiedzy oraz know-how do branży rolniczej i leśnej.
2. Poprawa konkurencyjności gospodarki rolnej.
3. Zmniejszenie ryzyka w zarządzaniu obszarami wiejskimi.
4. Ochrona oraz odtwarzanie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Promocja niskoemisyjnej gospodarki rolnej.
6. Promocja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Wioska tematyczna jest sposobem na wprowadzanie do wsi zrównoważonego
rozwoju. Dzięki niej następuje dywersyfikacja dochodów rolników, powstają nowe
miejsca pracy, związane głównie z turystyką, a w szczególności gastronomią, hotelarstwem, edukacją i kulturą5.

1. Marketingowe aspekty tworzenia wiosek tematycznych
Wioska tematyczna jest ideą, której zadaniem jest połączenie bogactw naturalnych, ludzkich, społecznych i finansowych lokalnej gospodarki z zasobami
kulturowymi wsi. Do zasobów kulturowych można zaliczyć dziedzictwo kultury
duchowej (tradycje, obrzędy, obyczaje, język, gwarę, legendy), materialnej (rzemiosło, rękodzieło, stroje) i kulturę gospodarowania przestrzenią (architektura,
zabudowania, krajobraz wiejski)6.
Wioska tematyczna jest to inaczej wieś z „przewodnim motywem”, która zapewnia alternatywne dochody swoim mieszkańcom. Ma za zadanie podkreślać
swój indywidualizm oraz ukazać własną tożsamość, jak również poprawić jakość
życia mieszkańców, tworząc warunki do współpracy podmiotów w środowisku
lokalnym7.
Wieś tematyczną należy budować na bazie istniejących zasobów historycznych,
kulturowych i przyrodniczych, włączając w to tradycje, jakie istnieją na danym
obszarze. Zazwyczaj organizują ją lokalni liderzy, którzy są ogniwem scalającym
4

W. Poczta, A. Sadowski, W. Czubak, M. Matyka, M. Drygas, H. Skórnicki, Reforma Wspólnej Polityki
Rolnej po 2020 roku. Wydawnictwo KSOW, Warszawa 2014, s. 3–7.
5
W. Idziak, Wymyślić wieś od nowa. Wydawnictwo Alta Press, Koszalin 2008, s. 123.
6
G. Czapiewska, Wioski tematyczne w procesie odnowy wsi pomorskich. Studia Obszarów Wiejskich,
2018, T. 49, s. 155–171.
7
S. Wacięga, Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej. Folia Pomeranae
Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 288 (64), s. 81–90.
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mieszkańców i przedsiębiorców8. Istnienie takiego lidera jest bardzo ważne, ponieważ odosobnione działania poszczególnych osób nie będą miały szansy na sukces. Efekty ekonomiczne, społeczne i marketingowe będą widoczne dopiero przy
pracy zespołowej oraz przy wsparciu samorządów terytorialnych.
Zaletą kreowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich jest brak
konieczności realizacji dużych inwestycji. Dużo cenniejsze są zasoby ludzkie, ich
doświadczenie i umiejętności9. Zatem aranżowanie i funkcjonowanie takich wiosek to proces zależny od mieszkańców wsi, ich zaangażowania, pomysłowości
i konsekwencji w działaniu10. Wioski tematyczne rozwijają wielofunkcyjność wsi,
chronią jej zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także wzmacniają tożsamość gospodarzy ze swoim miejscem zamieszkania oraz wpływają na integrację
lokalnej społeczności11.
Ich budowa jest procesem, który odbywa się na wielu płaszczyznach, ale zawsze najważniejszym elementem jest człowiek, bowiem to w nim drzemie nieskończony potencjał do tworzenia i działania12.

Rysunek 1. Poszczególne etapy budowania wioski tematycznej

Źródło: oprac. własne na podst. A. Mazurek-Kusiak, B. Sawicki, Projekt ścieżki dydaktycznej w Krężnicy
Jarej jako szansa rozwoju wsi, [w:] W. Deluga (red.), Turystyka we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 241–255.

8

A. Mazurek-Kusiak, Wioska Rumianku w Hołownie jako przykład przedsiębiorczych działań na wsi,
[w:] R. G. Nowicki, J. Kosmarzewska, M. Barczak, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: koncepcje,
realizacje, kierunki rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016,
s. 83–92.
9
A. Mazurek-Kusiak, Rynek i promocja innowacyjnych produktów turystycznych w województwie lubelskim, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 814–825.
10
G. Czapiewska, Wioski tematyczne…, op. cit., s. 155–171.
11
W. Idziak, Wymyślić wieś…, op. cit., s. 124.
12
G. Czapiewska, Wioski tematyczne…, op. cit., s. 155–171.
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Wioskę tematyczną buduje się w poszczególnych etapach (rys. 1). W pierwszej
kolejności należy dokonać analizy dostępności poszczególnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych, infrastruktury turystycznej
(głównie obiektów noclegowych i gastronomicznych) oraz paraturystycznych, jak
również posiadanego doświadczenia. Kreatorzy wioski powinni przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, z czego dana wieś słynie oraz czym zajmują
się jej mieszkańcy. W drugiej kolejności należy zastanowić się nad specjalizacją,
która powinna wynikać głównie z posiadanego doświadczenia i tradycji regionu,
natomiast mniejszą uwagę należy zwrócić na liczbę wytwarzanych produktów.
W trzecim kroku należy przeprowadzić badanie rynku pod kątem nawiązania
współpracy z innymi wioskami tematycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami
kultury i oświaty. Badania marketingowe powinny także objąć potencjalnych turystów, którzy mogą daną wieś odwiedzić. W następnym kroku należy nawiązać
współpracę z organizacjami i przedsiębiorcami, zarówno z tymi, którzy znajdują
się na terenie, jak również z tymi, którzy mają siedzibę poza daną gminą, ale są
w stanie wesprzeć pomysł czy wzbogacić ofertę turystyczną. Należy także dotrzeć
do środowisk naukowych i instytucji kultury. W następnym kroku powinien być
opracowany plan działania, bardzo szczegółowy na pierwszy rok funkcjonowania
wioski i ogólny na kilka najbliższych lat. Plan ten powinien obejmować wydarzenia kulturalne i stworzone produkty turystyczne ze wskazaniem osób i instytucji
odpowiedzialnych za realizację konkretnych zadań. Każdego roku powinno włączać się do działalności wioski tematycznej nowe produkty turystyczne i wydarzenia kulturalne. W szóstym kroku należy zaplanować wydarzenia cykliczne,
powtarzalne każdego roku, aby zapadły one potencjalnym klientom w pamięć.
W siódmym kroku należy dokonać formalizacji działalności, najlepiej w formie
stowarzyszenia, które powinno dbać o promocję wsi, organizację szkoleń dla
mieszkańców i przedsiębiorców oraz odpowiednie oznakowanie, kolorystykę,
logo, opracowanie map, folderów i informatorów13.
Wioska tematyczna, aby przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, musi spełniać klika warunków. Przede wszystkim należy stworzyć
oryginalną i wiarygodną specjalizację, z którą identyfikują się mieszkańcy wsi oraz
lokalne władze, po drugie przygotować odpowiednią infrastrukturę turystyczną,
dopasowaną do specjalizacji wsi, po trzecie zadbać o wygląd miejsc w przestrzeni
publicznej, domów mieszkalnych, ogródków przydomowych zgodnie z przyjętą
specjalizacją. Bardzo ważnym elementem jest kreacja ciekawych i oryginalnych
produktów turystycznych i atrakcji turystycznych. Warto zadbać o takie usługi
13

A. Mazurek-Kusiak, B. Sawicki, Projekt ścieżki dydaktycznej w Krężnicy Jarej…, op. cit., s. 241–255.
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turystyczne, których świadczenie będzie niezależne od panujących warunków pogodowych (np. pod dachem, a nie tylko na świeżym powietrzu). Należy wytyczyć
szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne przy miejscach cennych przyrodniczo,
jednocześnie chroniąc te miejsca. Warto także zastanowić się nad założeniem małego zakładu przetwórczego, nawiązującego do specjalizacji wsi, w którym turyści
będą mogli poznać proces produkcji i tradycję upraw lub hodowli danego regionu. Należy co roku wzbogacać atrakcyjność wioski o nowe produkty turystyczne
oraz ciągle badać rynek i potrzeby klientów. Wioska tematyczna powinna leżeć
w pobliżu dużych miast (max do 150–200 km), gdyż wówczas łatwiej zachęcić
potencjalnych turystów do odwiedzenia wsi.

2. Wioski tematyczne województwa lubelskiego
Województwo lubelskie położone jest we wschodniej części Polski i środkowo-wschodniej części Europy. Prawie 100 km zachodniej granicy przebiega wzdłuż
rzeki Wisły, oddzielając województwo lubelskie od mazowieckiego i świętokrzyskiego. Wschodnia granica jest czterokrotnie dłuższa i wyznacza ją rzeka Bug. Jest
jednocześnie granicą państwową z Ukrainą i Białorusią. Na północy województwo lubelskie sąsiaduje z województwem mazowieckim i – na krótkim odcinku
(4 km) – z województwem podlaskim. Od południa graniczy z województwem
podkarpackim14.
Powierzchnia województwa lubelskiego wynosi ponad 25 tys. km2. Charakter
fizjograficzny województwa jest bardzo zróżnicowany. Znajdują się tu zarówno tereny nizinne, jak i wyżynne oraz 2 parki narodowe i 17 parków krajobrazowych15.
Jest to typowo rolniczy teren, gdzie mają szansę rozwoju wioski tematyczne (rys. 2,
tab. 1).

14

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 roku). Lublin
2014, s. 19, http://www.strategia.lubelskie.pl/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubelskiego_na_lata_2014-2020_z_perspektywa_do_2030_roku.pdf (dostęp 20.09.2019).
15
Rocznik Statystyczny Województw. GUS, Warszawa 2017, https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9686a0b3-fd17-4f53-bf57-adb55ae240fd/resource/57c4485f-ae52-4db8-82f2-b06d34e1f144/download/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2017.pdf (dostęp 20.09.2019).
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1 – Wioska Gotów w Masłomęczu, 2 – Wioska Rumianku w Hołownie, 3 – Wioska Mleczna w Żeszczynce, 4 – Wioska
Tatarska w Studziankach, 5 – Wioska Kowalstwa w Wojciechowie, 6 – Wioska Garncarstwa w Łążku Garncarskim

Rysunek 2. Mapa wiosek tematycznych województwa lubelskiego

Źródło: oprac. własne.

Funkcjonujące w województwie lubelskim wioski tematyczne są oparte
na lokalnej historii (Wioska Gotów, Wioska Tatarska), tradycji rzemieślniczej
(Wioska Garncarstwa, Wioska Kowalstwa) oraz dominujących produktach rolnych (Wioska Rumianku, Wioska Mleka), które zostały stworzone jako inicjatywy oddolne przez lokalnych liderów będących miłośnikami swojej miejscowości
i jednocześnie będących pasjonatami danej dziedziny. Dzięki temu wykreowane
przez nich produkty turystyczne są wysokiej jakości, cechują się oryginalnością
oraz niepowtarzalnością. Ukazują zaangażowanie miejscowej ludności w promocję swojej niewielkiej ojczyzny, jaką jest wieś. Swoje pasję, wiedzę i doświadczenie pragną przekazać turystom. Mieszkańcy tych miejscowości oparli swoje idee
stworzenia wioski o walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. W ofercie
prezentowanych atrakcji dominują warsztaty, szlaki i ścieżki edukacyjne oraz zabawy i animacje, konkursy, zawody, gry terenowe oraz pokazy.
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Tabela 1. Wioski tematyczne w województwie lubelskim
Lp. Temat wsi i miejsce

Organizacja

––
Masłomęckie
––
Wioska Gotów
1
Stowarzyszenie Wioska ––
w Masłomęczu
Gotów
––
––
––
Stowarzyszenie
––
Hołowno
Wioska Rumianku
––
2
Kraina Rumianku,
w Hołownie
––
Ośrodek Edukacji
Regionalnej
––
––
––
Żeszczynka
Wioska Mleczna
––
3
Stowarzyszenie
w Żeszczynce
––
Inicjatyw Lokalnych

4

Wioska Tatarska
w Studziankach

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Studzianka

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Kuźnia Kowalstwa
Romana Czernica
Wioska Kowalstwa
5
Wojciechowsko
w Wojciechowie
Zagroda Młyn Hipolit
Muzeum Kowalstwa

Wioska
Garncarstwa
6
w Łążku
Garncarskim

––
––
––
––

––
––
Stowarzyszenie
––
Promocji Garncarstwa, ––
Kaflarstwa
oraz Rozwoju
Turystycznego Wsi
Łążek Garncarski
––

Najważniejsze atrakcje

Miniskansen z rekonstrukcjami chat Gotów
pokazy walk i inscenizacje gotyckich obrzędów
popularyzacja wiedzy na temat przeszłości regionu
pokaz dorobku archeologicznego
warsztaty rękodzieła (biżuteria, naczynia)
zbiór i uprawa ziół
warsztaty robienia papieru i mydła rumiankowego
wiejskie SPA (kąpiele, sauna, masaż)
warsztaty tradycyjnego wypieku chleba, wyrobu
masła, wypalania naczyń glinianych
gry terenowe
warsztaty wyrobu sera i masła
pokazy dawnych rzemiosł
wycieczki po wsi z przewodnikiem-gawędziarzem
popularyzacja wiedzy na temat chowu krów i wytwarzania przetworów mlecznych
gry i zabawy terenowe
mizary tatarskie
warsztaty promujące tradycje tatarskie
gry terenowe
turnieje z strzelania z łuku krymsko-tatarskiego
spektakle rekonstruujące życie tatarskich rodzin
biesiady przy ognisku połączone z tatarskimi
potrawami
wystawa 330 lat osadnictwa tatarskiego
w Studziance i okolicy
projekcje filmów dotyczące Tatarów Bialskich
i Studzianki
wieczory poezji tatarskiej
Kuźnia Kowalska Romana Czernica
ogólnopolskie warsztaty kowalstwa oraz targi
sztuki kowalskiej
kiermasz i festyn ludowego rzemiosła
„Wojciechowsko Zagroda” z chałupą żony kowala
Młyn Hipolit z kolekcją minerałów, w którym
odbywają się pokazy wytapiania żelaza w dymarce
muzeum Kowalstwa oraz miniskansen, gdzie
odbywają się warsztaty ludowego rękodzieła znajdujące się w XVI-wiecznej Wieży Ariańskiej
kościół modrzewiowy z XVIII w. pw. św. Teodora
jarmark garncarski
warsztaty rzemieślnicze dawnych zawodów
warsztaty wyrobów glinianych (od kopania gliny,
przez jej wyrabianie, po toczenie naczyń na kole
garncarskim, białkowanie, zdobienie, suszenie
i wypalanie)
zwiedzanie starych zagród z dawnymi pracowniami do obróbki gliny

Źródło: oprac. własne na podst. badań wywiadu bezpośredniego i obserwacji.
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3. Cel i metody badań
Celem badań była ocena wpływu wiosek tematycznych na zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu
diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankiety bezpośredniej, za pomocą
autorskiego kwestionariusza. Do pomiaru ważności problemów w ankiecie wykorzystano pięciostopniową skalę Likerta. Badania przeprowadzono na terenie
województwa lubelskiego z osobami, które przynajmniej raz odwiedziły wioski
tematyczne badanego regionu. Dołożono starań, aby badania charakteryzowały
się rzetelnością, dobór próby miał charakter celowo-kwotowy, gdzie zmiennymi
kontrolnymi były: województwo, płeć, rodzaj miejsca zamieszkania (miasto, wieś)
oraz wiek. Strukturę zbiorowości zgodnie określono jako 0,02% całej populacji
województwa lubelskiego. Wielkość próby badawczej wyniosła zatem 344 osoby.
Badaniem objęto 48,3% dorosłych mężczyzn oraz 51,7% kobiet, w tym 47,1%
mieszkańców miast oraz 52,9% mieszkańców wsi. 26,1% osób objętych badaniem
miało od 20 do 34 lat, 19,7% – 35–44 lat, 15,4% – 45–54 lat, 17, 6% – 55–64 lat
oraz 21,3% – 65 i więcej.
Badania uzupełniono metodą obserwacji oraz metodą sondażu diagnostycznego przy pomocy techniki wywiadów bezpośrednich z pomysłodawcami wiosek
tematycznych oraz osób zatrudnionych w stowarzyszeniach turystycznych.

4. Wyniki badań
W pierwszym etapie badań zapytano respondentów, dlaczego wioski tematyczne przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (rys. 3).

Rysunek 3. Powody wspierania przez wioski tematyczne rozwoju zrównoważonego wsi w opiniach
mieszkańców województwa lubelskiego [%] (respondenci mogli zaznaczyć więcej niż
1 odpowiedź, N = 344).

Źródło: oprac. własne na podst. przeprowadzonych badań.
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Zdaniem respondentów wioski tematyczne są jednym ze sposobów rozwoju
zrównoważonego wsi. Aż 86,92% ankietowanych wskazało, że wioski tematyczne
promują wiejskość, młodzież pochodząca z takiej wsi jest dumna ze swojej miejscowości, dzięki czemu często pozostaje na stałe w swoim miejscu zamieszkania,
a po odebraniu wykształcenia w mieście wraca i rozwija własną przedsiębiorczość na wsi. Ważnym aspektem jest ochrona krajobrazu wiejskiego i przyrody;
mieszkańcy wsi starają się zachować i chronić obszary cenne przyrodniczo, gdyż
one w dużej mierze będą przyciągać turystów (6,17% wskazań). Prawie 58% respondentów wskazało, że wioski tematyczne kultywują i promują lokalne tradycje,
dzięki czemu z jednej strony można zapoznać się z dziedzictwem kulturowym
regionu, a z drugiej strony wioska rozbudza zainteresowania historią, uczy poszanowania dóbr kultury oraz tradycyjnych metod prac domowych. Następną
wartością, na jaką respondenci zwrócili uwagę, jest rozwój zachowań przedsiębiorczych, pokazanie mieszkańcom wsi, że własne hobby i zainteresowania można
skomercjalizować (47,38% wskazań). Ponad 30% ankietowanych osób wskazało,
że dzięki wioskom tematycznym powstają nietypowe miejsca pracy, głównie dla
osób, które zajmują się sztuką, kulturą, literaturą, historią.
Jednak aby społeczności rozwijające wioski tematyczne odniosły sukces, muszą być w niej zlokalizowane różnorodne produkty turystyczne; niezbędna jest
ponadto wysoka jakość usług. To wszystko wpływa na atrakcyjność wiosek tematycznych (rys. 4).

Rysunek 4. Ocena atrakcyjności wiosek tematycznych w opiniach mieszkańców województwa lubelskiego[%](N=344).

Źródło: oprac. Własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na podstawie danych przedstawionych na rys. 4 można zaważyć, że najbardziej
atrakcyjna dla mieszkańców województwa lubelskiego jest Wioska Rumianku
w Hołownie (71,2% wskazań na oceny bardzo dobre i dobre). Na atrakcyjność tę
wpływa głównie bardzo duże zaangażowanie mieszkańców. Na drugim miejscu
159

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

uplasowała się Wioska Tatarska w Studziankach (70,1% wskazań na oceny bardzo
dobre i dobre). Tutaj respondenci cenią głównie autentyczność walorów kulturowych i przyrodniczych. Trzecie miejsce zajęła Wioska Kowalstwa w Wojciechowie
(68,6% wskazań na oceny bardzo dobre i dobre), w której doceniane są przede
wszystkim tradycje kowalstwa i agroturystyki. Czwarte miejsce zajęła Wioska
Gotów w Masłomęczu (67,7% wskazań na oceny bardzo dobre i dobre) z promocją tradycji życia Gotów. Gorzej respondenci ocenili atrakcyjność Wioski
Garncarstwa (50,9%) oraz Wioski Mlecznej (48,0%).
Tabela 2. Średnia ocena obsługi klienta w wioskach tematycznych w skali od 1 do 5

Mleczna
w Żeszczynce

Tatarska
w Studziankach

Kowalstwa
w Wojciechowie

Garncarstwa
w Łążku
Garncarskim

Profesjonalizm pracowników
Empatia
Indywidualne podejście
Komunikatywność

Rumianku
w Hołownie

Wyszczególnienie

Gotów
w Masłomęczu

Wioska

4,8
4,5
4,6
4,4

4,8
4,5
4,3
4,6

4,1
4,6
4,0
4,4

4,7
4,7
4,8
4,6

4,7
4,5
4,1
4,3

4,1
4,2
4,1
4,2

Źródło: oprac. własne na podst. przeprowadzonych badań.

W tab. 2 przedstawiono ocenę poziomu obsługi klienta w wioskach tematycznych. Należy zauważyć, że nie ma ocen niższych niż 4,0. Profesjonalizm pracowników respondenci najbardziej docenili w Wiosce Gotów oraz w Wiosce Rumianku
(4,8), empatię pracowników potrafiących wczuć się w potrzeby klientów (4,7) oraz
indywidualne podejście do klientów (4,8) oceniono najwyżej w Wiosce Tatarskiej.
Natomiast komunikatywność pracowników najwyżej została oceniona w Wiosce
Rumianku i w Wiosce Tatarskiej (oceny po 4,6).

Wnioski
Wioski tematyczne są dobrym przykładem rozwoju zrównoważonego wsi,
ponieważ promują wiejskość (86,92%), chronią krajobraz i przyrodę (60,17%),
przyczyniają się do kultywowania lokalnych tradycji (57,56%), rozwijają przedsiębiorczość (47,38%) oraz tworzą nowe miejsca pracy (30,23%).
Wioski tematyczne zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego powstały na bazie pasji przedsiębiorców i mieszkańców wsi, którzy konsekwentnie
wprowadzali swoje pomysły w życie w celu stworzenia niepowtarzalnego miejsca,
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gdzie turyści mogą uczyć się historii, tradycji, sztuki artystycznej, a także przeżyć
niepowtarzalną przygodę, dzięki czemu została oceniona bardzo wysoko jakość
obsługi klienta.
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Rozdział IX

Innowacyjność współczesnych produktów spożywczych
w kontekście zrównoważonego rozwoju
1. Innowacje na rynku produktów spożywczych
Współcześnie innowacje są omawiane, jak i rozumiane, bardzo szeroko, natomiast sam termin „innowacji” ma charakter wielowymiarowy i niejednoznaczny, co widoczne jest chociażby w wielu definicjach tego pojęcia, proponowanych
przez różnych autorów. Należy jednak zauważyć, że na przestrzeni lat, począwszy od połowy XX w. do czasów współczesnych, definicje innowacji znacznie
ewoluowały.
Zgodnie z klasyczną definicją innowacji J. Schumpetera określenie innowacji
może odnosić się do wprowadzania na rynek nowego dla potencjalnych kupujących wyrobu, nowej metody produkcji (niewykorzystywanej w danej dziedzinie),
nowego rynku, pozyskania nowego źródła materiałów potrzebnych do produkcji
czy wprowadzenia nowej organizacji do danej gałęzi przemysłu2.
Autor ten w swojej definicji uwzględnia w szczególności nowe rozwiązania
techniczne, które są rezultatem klasycznych czynników produkcji (np. ziemi, kapitału, produkcji). Współczesne definicje innowacji obejmują pomijane niegdyś

1

Dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania
i Marketingu; sb79@interia.pl
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B. Godin, The Rise of Innovation Surveys: Measuring a Fuzzy Concept, p. 4, http://www.csiic.ca/
PDF/Godin_16.pdf (dostęp 17.02.2019).
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czynniki (np. wiedzę, informacje), jednakże pewne elementy klasycznego ujęcia
tego pojęcia nadal są widoczne.
Z kolei według P. Druckera innowacja stanowi swoiste narzędzie przedsiębiorców, pozwalające przekształcić określone zmiany w okazje do podjęcia nowej
działalności gospodarczej lub oferowania nowych produktów (towarów/usług).
Dla wspomnianego autora innowacja stanowi pewien sposób, w jaki przedsiębiorca tworzy nowe zasoby oraz wzmacnia potencjał zasobów już istniejących w celu
tworzenia bogactwa3. Autor podkreślał również fakt ponadczasowego znaczenia
innowacyjności w kontekście szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Wskazywał
na wzrost roli wiedzy (tj. wiedzy pracowników i ich doświadczenia), która będzie
traktowana w przyszłości jako czynnik innowacyjnej przedsiębiorczości. Zdaniem
P. Druckera przedsiębiorstwa, które w przyszłości przetrwają na rynku, to w szczególności liderzy oraz propagatorzy zmian dotyczących przedsiębiorstwa, jak i jego
otoczenia.
Szczególną wagę innowacji dla wielu rynków podkreślają również współcześni
badacze. Przykładowo Ph. Kotler podkreśla umiejętności przedsiębiorstw w obszarze dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków rynkowych,
wśród których wymienia m.in. kreowanie i oferowanie innowacyjnych wyrobów4.
Inni autorzy5 z kolei szeroko rozumiane innowacje postrzegają jako jeden z głównych sposobów konkurowania oraz osiągania przewagi konkurencyjnej. Ponadto
innowacje – obok działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw – są traktowane jako ich główne źródła rozwoju ekonomicznego6.
V. Pertuz, A. Perez i N. Romero innowację rozumieją jako proces ciągłego
wprowadzania zmian, ukierunkowany na zadowolenie nabywcy finalnego, który
w konsekwencji przyczynia się do rozwoju oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
danego przedsiębiorstwa7.

3

P. F. Drucker, The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 1998, November – December,
p. 3, http://ogsp.typepad.com/focus_or_die_ogsp/files/drucker_1985_the_discipline_of_innovation.
pdf (dostęp 21.03.2019).
4
Ph. Kotler, How to create, win and dominate markets, http://www.altfeldinc.com/pdfs/Kotler.pdf (dostęp 1.03.2018).
5
A. O’Cass, L. Viet Ngo, Winning through innovation and marketing: Lessons from Australia and
Vietnam. Industrial Marketing Management, 2011, No. 40, p. 1319.
6
M. Goedhuys, R. Veugelers, Innovation strategies, process and product innovations and growth: Firmlevel evidence from Brazil. Structural Change and Economic Dynamics, 2012, No. 23, p. 517.
7
V. Pertuz, A. Perez, N. Romero, Types of innovation in service at small and medium-sales enterprises at
the Valledupar’s textile sector, Colombia. European Journal of Scientific Research, 2017, Vol. 144, No. 4,
p. 466–467.
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Według współczesnych badaczy8 innowacją można określić złożone zjawisko,
obejmujące zarówno techniczne aspekty (np. nowe produkty, nowe metody produkcji), jak i nietechniczne (np. nowe rynki), obejmujące również innowacyjne
produkty i procesy.
M. Edwards-Schachter z kolei zauważa, że w literaturze przedmiotu dominują
określenia natury szeroko rozumianych innowacji, takie jak wynalazek, nowość
czy zmiana9. Podobnie uważają A. Bukowski i J. Strycharz, według których w definicjach innowacji widoczny jest podwójny desygnat znaczeniowy (tj. aspekt
nowości i aspekt wdrożeniowy)10. Zatem według wspomnianych autorów istotą
innowacji jest nowość oraz wdrożenie.
M. Jurczyk-Bunkowska definiuje innowację jako celowo zorganizowaną zmianę, pozwalającą uzyskać pozytywny wynik w następstwie jej wdrożenia, użytkowania bądź sprzedaży. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa może obejmować
działania o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym
oraz handlowym. Jej celem jest opracowanie, a następnie skomercjalizowanie, nowych lub gruntownie zmienionych produktów lub procesów11.
Niektórzy autorzy12 podkreślają, iż definiowanie szeroko rozumianych innowacji w kategoriach zmian oferowanych rynkowi przez oferenta (np. innowacyjne
produkty) czy nowych sposobów kreowania oraz dostarczania oferty (np. innowacyjne procesy) jest niepełne, ponieważ nie uwzględnia się przy tym tak ważnych
obszarów, jak możliwe pozycje rynkowe oraz modele biznesowe. Pierwszy obszar
odnosi się do przedstawiania produktów dotychczas wytwarzanych, lecz w nowych kontekstach, natomiast obszar drugi dotyczy definiowania/redefiniowania
dominujących paradygmatów w firmie bądź branży.
W literaturze polskiej można spotkać się z definicją innowacji rozumianej jako
celowo zaprojektowaną przez człowieka zmianę odnoszącą się do13:

8

H. Armbruster, A. Bikfalvi, S. Kinkel, G. Lay, Organizational innovation: The challenge of measuring
non – technical innovation in large – scale surveys. Technovation, 2008, No. 28, p. 644.
9
M. Edwards-Schachter, The nature and variety of innovation. International Journal of Innovation
Studies, 2018, No. 2, p. 66.
10
A. Bukowski, J. Strycharz, Innowacja i komercjalizacja a nauki społeczne, [w:] S. Rudnicki (red.),
Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2013, s. 13.
11
M. Jurczyk-Bunkowska, Istota innowacyjności i jej cele, [w:] R. Knosala (red.), Zarządzanie innowacjami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 20.
12
D. Francis, J. Bessant, Targeting innovation and implications for capability development. Technovation,
2005, No. 25, p. 171.
13
J. Baruk, Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje. Marketing i Rynek, 2009, nr 3, s. 13.
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–– produktu (wprowadzenie do produkcji oraz na rynek nowych lub istotnie
ulepszonych produktów),
–– metod wytwarzania (wykorzystanie w produkcji nowych lub istotnie zmodyfikowanych metod),
–– organizacji pracy i produkcji (nowe lub istotne udoskonalone aktualnie
występujące rozwiązania organizacyjne),
–– metod zarządzania oraz marketingu, zastosowanych pierwszy raz w danej
społeczności lub przedsiębiorstwie.
Wymienione powyżej rodzaje innowacji pokrywają się w pewnym zakresie
z typami innowacji przedstawionymi w publikacji Oslo Manual, zgodnie z którą
można wyróżnić jej cztery podstawowe typy, tj. produktowe, marketingowe/komunikacyjne, organizacyjne oraz procesowe14.
Uwzględniając przedstawione klasyfikacje innowacji, specyfikę głównych typów innowacji oraz kontekst rynku produktów spożywczych z punktu widzenia
nabywcy finalnego, Autor dochodzi do wniosku, że kluczowe znaczenie mają innowacje produktowe oraz marketingowe, ponieważ odnoszą się one w szczególności do nowych produktów (innowacji produktowych) oraz dotyczą dystrybucji
towarów i usług.
Innowacje produktowe obejmują w szczególności wyroby bądź nowe usługi
stanowiące rezultat produkcji bądź procesu twórczego, z kolei innowacje marketingowe to głównie działania promocyjne oraz różne sposoby dystrybucji
produktów15.
M. Lemanowicz i J. Szwacka-Mokrzycka podają definicję innowacji produktowej w kontekście rynku żywnościowego. To wdrożenie nowego lub znacznie ulepszonego produktu pod względem cech funkcjonalnych/użytkowych. Obejmuje
głównie usprawnienia, właściwości, użyte składniki stanowiące integralną część
produktu lub ulepszenia ułatwiające korzystanie z takiego produktu przez użytkownika (np. przyjazność dla użytkownika)16.
Rynek produktów spożywczych jest rynkiem szczególnym. Charakteryzuje
go bardzo intensywna konkurencja, przejawiającą się m.in. bardzo dużą ilością
oraz różnorodnością oferowanych produktów, w tym nowych produktów spożywczych. Analiza rynku produktów żywnościowych pozwala zauważyć, iż spożywcze
14

F. Gault, Defining and Measuring Innovation in all Sectors of the Economy: Policy Relevance. OECD
Blue Sky Forum III, Ghent, Belgium, 19–21 September 2016, p. 7–10.
15
M. Lewandowski, Types of innovations in cultural organizations. International Journal of Contemporary
Management, 2015, No. 14 (1), p. 68.
16
M. Lemanowicz, J. Szwacka-Mokrzycka, Innovation activities in the food market. Polityki Europejskie.
Finanse i Marketing, 2014, nr 12 (61), s. 112.
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przedsiębiorstwa produkcyjne reprezentują sektor o relatywnie niskiej intensywności badań nad innowacjami. Jednakże jest to sektor szczególny, zarówno z uwagi
na wielkość rynku, jak i znaczenie żywności dla nabywcy finalnego/gospodarstwa
domowego (zdrowie konsumentów, bezpieczeństwo spożywania)17.
Na rynku produktów spożywczych, podobnie jak na innych rynkach produktów konsumpcyjnych, w centrum zainteresowania działalności oferenta znajduje
się nabywca finalny, a podstawowym zadaniem oferentów żywności jest zaspokajanie jego potrzeb. Z drugiej strony działalność rynkowa oferentów żywności różni się od działalności innych oferentów, co ma związek z odmiennym charakterem
rynku żywności, wynikającym z jego specyficznych cech. Produkty spożywcze są
nabywane przez zdecydowaną większość osób. Ponadto na rynku tym od pewnego czasu widoczne są umacnianie się rynkowej pozycji nabywców oraz rosnąca
intensywność konkurencji.
Oceniając ogólnie rynek nowych produktów, należy zaznaczyć, że stopień ich
innowacyjności reprezentowany przez ich oferentów jest bardzo zróżnicowany.
Zazwyczaj koresponduje on z różnym poziomem ryzyka, który są oni skłonni
podejmować. Przykładem mogą być chociażby przedsiębiorstwa kreujące innowacyjne produkty oraz firmy stosujące w tym obszarze tzw. strategię naśladownictwa. Wydaje się, że strategia naśladownictwa może być traktowana jako wręcz
zaprzeczenie kreatywności – atrybutu innowacyjnego oferenta.
Wspomniany termin „innowacyjnego naśladownictwa” został zaproponowany
przez Th. Levitta18, według którego wprowadzenie innowacji (np. produktowych)
może bazować na naśladowaniu oferentów wprowadzających innowacje, lecz
w sposób twórczy. W ten sposób określone innowacyjne przedsiębiorstwo wykorzystuje cudze pomysły poprzez ponowne wprowadzenie na rynek – natomiast
w nowym wydaniu czy kontekście (np. poprzez dodanie nowych cech do produktu)19. Dzięki temu przedsiębiorstwo stosujące strategię naśladownictwa obsługuje
wcześniej stworzony przez przedsiębiorcę – innowatora rynek, lecz dokonuje tego
na wyższym poziomie, tworząc w ten sposób nowe ramy rynkowe. Inną formą

17

R. P. F. Guiné, E. C. D. Ramalhosa, L. P. Valente, New foods, new consumers: Innovation in food product development. Current Nutrition and Food Science, 2016, No. 12 (3), p. 10.
18
Th. Levitt, Innovative Imitation. Harvard Business Review, https://hbr.org/1966/09/innovative-imitation/ar/1, (dostęp 5.03.2019).
19
S. M. Brondoni, Innovation and Imitation: Corporate strategies for global competition. Symphonya.
Emerging Issues in Management, 2012, No. 1, p. 12.
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działania, również bazującą na naśladownictwie, jest strategia wprowadzania na
rynek innowacji produktowych wzorowanych na innowacjach innych uczestników rynku20.
W przypadku rynku produktów spożywczych wprowadzanie przez przedsiębiorstwa nowych produktów obarczone jest z reguły stosunkowo wysokim ryzykiem nieodzyskania poniesionych nakładów. Wynika to z faktu, iż imitowanie oferty ze strony przedsiębiorstw konkurencyjnych może nastąpić relatywnie
szybko21.
Oferenci nowych produktów żywnościowych starają się z reguły redukować
ryzyko, minimalizując w niektórych przypadkach wydatki na działalność innowacyjną (np. poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań wypracowanych i sprawdzonych przez innych oferentów, niekoniecznie należących do tej
samej branży)22. Z drugiej strony w sytuacji, gdy produkt spożywczy jest bardziej
nowatorski, tym większe nakłady należy ponieść na edukację i aktywizację potencjalnych nabywców, a także odpowiednie kształtowanie nowego wizerunku
oraz rynku23. Zdaniem Autora w sytuacji, gdy akceptacja nowego produktu przez
potencjalnych nabywców finalnych nie nastąpi szybko, z upływem czasu ryzyko
jego odrzucenia przez rynek przeważnie ulega zwiększeniu.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyniki badań przeprowadzonych
przez B. Słomińską24 wśród przedsiębiorstw produkcyjnych działających na polskim rynku spożywczym. Badania dotyczyły m.in. procesów i zjawisk związanych
z kreowaniem i rozwojem produktów spożywczych. Okazało się, że w badanej
grupie producentów produktów spożywczych najważniejszymi kierunkami rozwoju były: modernizowanie produktów (np. poprzez zmianę formy opakowania)
(77,9% wskazań), poszerzanie asortymentu o nowe wyroby (69,7%), wejście na
nowe rynki geograficzne (55,7%), zastąpienie nieopłacalnych produktów nowymi
wyrobami (54,1%) oraz poszerzanie oferty o nowe kategorie produktów (34,4%).
Można zatem uważać, że badani producenci relatywnie mniejszą wagę przywiązywali do tworzenia nowych produktów. Znacznie częściej dokonywano różnych
20

W. V. Bockhaven, P. Matthyssens, K. Vandenbempt, Empowering the underdog: Soft power in the
development of collective institutional entrepreneurship in business markets. Industrial Marketing
Management, 2015, Vol. 48, p. 176.
21
L. Chen, J. Lai, S. Chang, The long-term performance of new product introductions. Finance Research
Letters, 2017, No. 20, p. 162.
22
J. Hartman, Heurystyka marketingu. Marketing w Praktyce, 2009, nr 9, s. 95.
23
D. L. Yohn, Why Great Innovation Needs Great Marketing. Harvard Business Review, 2019, https://
hbr.org/2019/02/why-great-innovation-needs-great-marketing (dostęp 29.03.2019).
24
B. Słomińska, Marka w strategiach rozwoju firm produkcyjnych na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Marketing i Rynek, 2000, nr 7, s. 24.
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modyfikacji już istniejących produktów. Jednakże nieco ponad 1/3 wskazań dotyczyła rozszerzania oferty o nowe kategorie produktowe. Można zatem sądzić, że
istotna część badanych przedsiębiorstw ma świadomość korzyści wynikających
z kreowania bardziej innowacyjnych produktów spożywczych.
Zdaniem H. Górskiej-Warsewicz tworzenie nowych produktów, które dają początek nowym kategoriom produktów bądź nowym rynkom, jest bardzo ważnym
kierunkiem rozwoju wyrobów. Jej zdaniem w sektorze żywnościowym rozwój
produktów poprzez kreowanie produktów stanowiących nowe kategorie jest widoczny jedynie w przypadku największych przedsiębiorstw25.
Ph. Kotler i F. Trias de Bes w rozważaniach idą dalej, twierdząc, że skuteczne
wprowadzanie na rynek nowych produktów uzależnione jest od tego, czy określony nowy produkt tworzy nową kategorię/podkategorię, ponieważ ich zdaniem
tylko wtedy można realnie zwiększyć lub stworzyć nowy rynek odbiorców26.
R. Winger i G. Wall, analizując rynek żywności, podkreślają zróżnicowany stopień nowości wśród produktów spożywczych dostępnych na rynkach.
Wspomniani autorzy podają siedmiostopniową klasyfikację stopnia nowości
produktu27:
–– produkty kreatywne,
–– innowacyjne produkty,
–– nowe opakowania istniejących produktów,
–– przeformułowanie istniejących produktów,
–– nowe formy istniejących produktów,
–– zmiana pozycji istniejących produktów,
–– rozszerzenia linii produktów.
Przeprowadzone przez R. Wingera i G. Walla badania na temat nowych produktów na rynku spożywczym wykazały, iż 9% z nich to produkty innowacyjne
(tj. nowe na rynku), 25% – produkty nowe dla konkretnego oferenta, 25% – produkty o zwiększonej wartości dodanej, natomiast pozostałe 40% to przykłady
rozszerzania linii produktowych. Podobnie uważa K. B. Kahn, według którego
innowacje produktowe (nowe produkty) mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter, zaczynając od przyrostowego, a kończąc na innowacjach radykalnych28.
25

H. Górska-Warsewicz, Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnościowym w Polsce, http://www.
wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/prs_5_2008.pdf (dostęp 26.11.2018).
26
Ph. Kotler, F. Trias de Bes, Marketing lateralny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004,
s. 69.
27
R. Winger, G. Wall, Food product innovation. A background paper, p. 3, http://www.fao.org/3/j7193e/
j7193e.pdf (dostęp 29.03.2019).
28
K. B. Kahn, Understanding innovation. Business Horizons, 2018, No. 61, p. 454–455.
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Zdaniem K. B. Kahna do najbardziej radykalnych innowacji produktowych na
rynku spożywczym można zaliczyć m.in. nowe kategorie produktów oraz innowacje produktowe, bazujące często na nowej technologii, tworzące nowe rynki,
które wcześniej nie istniały.
G. W. Fuller z kolei twierdzi, że zupełnie nowe produkty spożywcze (nieprezentowane wcześniej na jakimkolwiek rynku) są stosunkowo rzadkim zjawiskiem29.
Twierdzi on, że produkty spożywcze lansowane przez oferentów jako nowe można
przyporządkować do jednej z dwóch grup:
–– produkty wcześniej nieprodukowane przez dane przedsiębiorstwo, a następnie wprowadzone przez nie na własny lub nowy rynek,
–– produkty wcześniej znane, przedstawione w nowej formie, pakiecie, ze
zmienioną etykietą i wprowadzone na nowy dla przedsiębiorstwa rynek.
Przedstawione powyżej rozważania wykazują jednoznacznie, że pojęcie innowacji produktowych (nowych produktów) na rynku spożywczym jest szerokie
oraz niejednoznaczne. Okazuje się, że nie każdy pojawiający się na rynku spożywczym i przedstawiany jako nowy produkt spożywczy jest produktem wysoce innowacyjnym. Zdaniem Autora za nowy produkt (spożywczy) można uznać przede
wszystkim ten, który jest postrzegany przez grupę docelową jako nowy. Zatem tematyka nowych produktów ma ścisły związek z postrzeganiem. Przeważnie nowe
produkty spożywcze oferowane na krajowym rynku zaspokajają znane (podstawowe) potrzeby (tj. zaspokajanie głodu), lecz w inny (odmienny, niestandardowy)
sposób. Występują również takie nowe produkty, które odnoszą się do nowych
potrzeb (m.in. powstałych poprzez działalność marketingową, mających związek
np. z nowymi trendami konsumenckimi).
Rozważając zagadnienie istoty innowacji produktowych występujących na
rynku spożywczym w kontekście podejmowanego przez oferentów żywności ryzyka, warto zwrócić uwagę na opinię F. Triasa de Bes i Ph. Kotlera, według których istnieją innowacje (np. produktowe, rynkowe), które nie wynikają z nowinek
technologicznych, lecz jedynie z nowych sposobów wykorzystania dostępnych
technologii. Innowacje te nie wymagają wielkich nakładów i wiążą się z relatywnie
mniejszym ryzykiem30. Widoczne jest to również w opiniach innych autorów31,

29

G. W. Fuller, New Food Product Development. From Concept to Marketplace. CRC Press Taylor
& Francis Group, Boca Raton, 2011, p. 2–3.
30
F. Trias de Bes, Ph. Kotler, Innowacyjność. Przepis na sukces. Model od A do F. Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 2013, s. 2, 4.
31
E. Brynjolfsson, A. Mcafee, Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015, s. 106–110.
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którzy wskazują na dwa podejścia w kreowaniu innowacji, tj. innowacji opartych
na pomysłach i technologiach przełomowych oraz innowacji opartych na kombinacji dostępnych technologii.
Analizując rynek spożywczy w kontekście innowacji, należy wspomnieć o tym,
iż występująca na tym rynku intensywna konkurencja – w połączeniu z wysokim
stopniem jego nasycenia – sprawia, że wielu oferentów ma problem z wyróżnieniem własnej oferty. Oferują często produkty postrzegane przez odbiorców jako
bardzo zbliżone pod względem cech/atrybutów/rodzaju oraz zakresu zaspokajanych potrzeb32.
Rynek produktów spożywczych jest również rynkiem dojrzałym, gdzie segmenty są często silnie rozdrobnione, a zatem, z punktu widzenia oferentów, mniej
opłacalne. Zdaniem Autora poprawa konkurencyjności podmiotów funkcjonujących na tym rynku wymaga wyraźnego kształtowania wizerunku oferty rynkowej,
a także przywiązywania wagi do umiejętnego kreowania cech/właściwości nowych
produktów spożywczych spójnych z oczekiwaniami odbiorców, a nawet wyprzedzających te oczekiwania.
Zdaniem Autora obecnie wielu oferentów żywności ma problem z postrzeganiem własnej oferty, co często skutkuje brakiem akceptacji ze strony adresatów
oferty rynkowej. Należy podkreślić również, że określone postrzeganie oferowanych produktów rzutuje na odpowiedni wizerunek oferenta żywności (przedsiębiorstwa nieskutecznego lub przedsiębiorstwa innowatora, zaangażowanego
w lepsze zaspokajanie aktualnych potrzeb nabywców). Ponadto wzrost popytu na
nowe produkty może również pozytywnie wpływać na wzrost sprzedaży produktów stanowiących dotychczasowy asortyment przedsiębiorstwa (tzw. pull-through
effect)33. Zatem lepsze zaspokajanie potrzeb nabywców żywności poprzez oferowanie nowych wyrobów przyczynia się do realizacji celów wizerunkowych (wyróżnienie oferty/przedsiębiorstwa) i – w konsekwencji – poprawy pozycji konkurencyjnej, na co zwracają uwagę niektórzy autorzy34.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż z jednej strony występuje relatywnie
duże zapotrzebowanie na innowacje (w tym produktowe) na rynku spożywczym,
z drugiej zaś widać często nieskuteczność działań mających na celu tworzenie
innowacji. Okazuje się, że bardzo często kreowanie i oferowanie innowacji (produktowych) nie umożliwia jednoczesnego osiągnięcia sukcesu rynkowego przez
32

Ph. Kotler, F. Trias de Bes, Marketing lateralny…, op. cit., s. 31.
U. Szulczyńska, Strategiczne znaczenie nowych produktów w działalności przedsiębiorstw. Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2002, z. 4, s. 197.
34
K. Efrat, Sh. Gilboa, M. Yonatany, When marketing and innovation interact: The case of born-global
firms. International Business Review, 2017, No. 26, p. 387.
33
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ich propagatora, na co wskazuje chociażby bardzo duży odsetek tzw. porażek
rynkowych nowych produktów spożywczych (zgodnie z raportem firmy Nielsen
w latach 2011–2013 76% wprowadzonych dóbr konsumpcyjnych nie przetrwało
roku na rynku, a 45% pozostało na rynku mniej niż pół roku35). Wysoki odsetek
tzw. porażek rynkowych podkreśla w swoich pracach wielu badaczy36.
Można przypuszczać, że znaczny odsetek nowych produktów spożywczych
(produkt zupełnie nowy czy określona zmiana w produkcie) wprowadzanych na
rynek nie zyskuje uwagi nabywców, ponieważ wiele z nich nie jest postrzeganych
przez potencjalnych kupujących jako nowe. Często produkty te są zbyt podobne
do produktów dotychczas oferowanych. Wydaje się, iż rozwiązaniem tego problemu może być oferowanie oryginalnych produktów (np. nowych kategorii), a nie
stosowanie w tym obszarze naśladownictwa37.

2. Zrównoważony rozwój a innowacyjność
Zgodnie z Encyklopedią PWN termin zrównoważony rozwój, wprowadzony
po raz pierwszy w roku 1987 przez G. Brundtland, oznacza „trwały rozwój społeczno-ekonomiczny współczesnych społeczeństw, polegający na zaspokajaniu
ich potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb
przyszłym pokoleniom”38.
W literaturze polskiej, obok określenia zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development), również funkcjonują inne (np. trwały rozwój, ekorozwój,
rozwój samopodtrzymujący się), które można traktować jako synonimy. Mimo
iż wspomniane terminy różnią się co do zakresu lub przedmiotu, łączy je wspólny cel, za który można uważać dalszy rozwój cywilizacyjny z jednoczesnym zachowaniem i poszanowaniem przyrody oraz społeczno-gospodarczych aspiracji
ludzkości39.

35

G. Dijksterhuis, New product failure: Five potential sources discussed. Trends in Food Science
& Technology, 2016, No. 50, p. 243–248.
36
F. Trias de Bes, Ph. Kotler, Innowacyjność…, op. cit., s. 3; P. Sok, A. O’Cass, Examining the new product
innovation–performance relationship: Optimizing the role of individual-level creativity and attention–to-detail. Industrial Marketing Management, 2015, Vol. 47 (4), p. 156.
37
J. Trout, S. Rivkin, Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu. Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 71.
38
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj-zrownowazony;3969442.html (dostęp 20.03.2019).
39
A. Skowroński, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. Problemy
Ekorozwoju, 2006, T. 1, nr 2, s. 50.
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W. Sztumski, prowadząc rozważania na temat istoty zrównoważonego rozwoju,
powołuje się na treść dokumentu określanego jako Agenda 2140, zgodnie z którym
wspomniany termin można definiować na dwa różne sposoby, tj.:
–– jako proces rozwoju (m.in. państw, miast, społeczeństw), który łączy w sobie
zarówno aktualne potrzeby ówczesnego pokolenia, możliwość zaspokajania
potrzeb przyszłych pokoleń, jak również zdolność zaspokajania potrzeb
jednych społeczeństw z potrzebami innych grup społecznych,
–– jako pewien ciąg zmian, gdzie korzystanie z dostępnych zasobów, inwestycje
i kierunek postępu technicznego są prowadzone w sposób, który nie stwarza
sprzeczności między potrzebami przyszłymi a teraźniejszymi.
S. Kozłowski koncepcję zrównoważonego rozwoju utożsamia wprost z ekorozwojem, który ma stanowić podstawę realizacji założeń tzw. ery ekologicznej –
zamiast dążenia do wzrostu gospodarczego, charakterystycznego dla ery przemysłowej. Jest to konieczne z uwagi na fakt chociażby ograniczonych zasobów Ziemi.
Zatem ekorozwój to rozwój bez destrukcji zasobów przyrodniczych, obejmujący41:
–– długoterminowe wykorzystywanie naturalnych zasobów odnawialnych,
–– efektywne eksploatowanie nieodnawialnych źródeł energii,
–– zachowanie stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów,
–– ogólną ochronę przyrody,
–– poprawę stanu zdrowia społeczeństw, dobrobytu oraz bezpieczeństwa pracy.
Wspomniany autor zwraca również uwagę, że zarówno wzorce konsumpcji, jak
i produkcji, w wielu krajach uprzemysłowionych są nieekologiczne i wymagają,
w kontekście wprowadzenia idei zrównoważonego rozwoju, zmiany standardów.
Zdaniem Z. Hulla ideę ekorozwoju określano niegdyś jako prowadzenie działalności gospodarczej w zgodzie z przyrodą, w taki sposób, aby nie powodować
nieodwracalnych zmian w przyrodzie żywej. Natomiast pojęcie rozwoju zrównoważonego jest definiowane jako m.in.42:
–– wzrost gospodarczy z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska,
–– zmiana dotychczasowego paradygmatu, rewolucja ekologiczna, nowa wizja
społeczna oparta na zasadach dostosowanych do możliwości przyrody,
–– niezbędny etap na drodze do społeczeństwa ekologicznego.
40

W. Sztumski, Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia. Problemy Ekorozwoju,
2006, T. 1, nr 2, s. 73.
41
S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
s. 82–83.
42
Z. Hull, Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
2011, s. 48, 50.
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Ponadto Z. Hull zauważa, że rozwój oparty na kryteriach przyrodniczych (ekorozwój) pod względem zakresu jest pojęciem węższym od terminu zrównoważonego rozwoju, ponieważ ten pierwszy koncentruje się jedynie na rozwoju społecznym w kontekście przyrodniczym. Rozwój zrównoważony zaś obejmuje zakresem
trzy ściśle powiązane i współzależne podstawowe sfery ludzkiej rzeczywistości, tj.
rozwój gospodarczy, postęp społeczny oraz biosferę (środowisko przyrodnicze)43.
Obok wymienionych wcześniej pojęć związanych z terminem rozwoju zrównoważonego należy również wspomnieć o koncepcji społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw (CSR). W literaturze przedmiotu można zauważyć, że oba pojęcia są niekiedy zamiennie stosowane44. Koncepcją CSR określa się dobrowolne
uwzględnienie przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych w ramach prowadzenia działalności rynkowej, jest zatem elementem budowania długofalowej
strategii rozwoju firmy.
Zdaniem Autora, nawiązując do działalności rynkowej oferentów, można zauważyć również wiele analogii zachodzących między koncepcją zrównoważonego
rozwoju a niektórymi orientacjami współczesnych przedsiębiorstw odnoszących
się do różnorodnych filozofii, czyli sposobów obsługi rynku. Jako przykłady można wskazać m.in. orientację społeczną czy tzw. zielony marketing (ekomarketing).
Przedsiębiorstwa wprowadzające w życie wymienione orientacje dążą – z punktu
widzenia marketingowego – do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb nabywców
tworzących swój rynek docelowy, uwzględniając jednocześnie dbałość o środowisko przyrodnicze, zasoby naturalne, ograniczenie lub całkowitą eliminację negatywnych skutków związanych z prowadzoną działalnością, umożliwiając w ten
sposób również zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń.
Według Autora realizację wspomnianych założeń związanych z ideą rozwoju
zrównoważonego (ekorozwoju), szczególnie w kontekście działalności rynkowej
przedsiębiorstw, umożliwia kreowanie odpowiednich innowacji (np. produktowych). Odpowiednia polityka w zakresie innowacji oraz wdrażanie założeń
społecznie odpowiedzialnych posiadają wspólną płaszczyznę, tj. przyczyniają się
do rozwoju przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych, usługowych), jak i całych społeczeństw. Ponadto obecnie innowacje są konieczne, aby sprostać szybko
zmieniającej się i zwiększającej konkurencji. Co więcej, innowacje, podobnie jak
przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie zaspokajania potrzeb i dostarczania wartości nabywcom, w dłuższym czasie mogą
stanowić o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
43
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O wzajemnych konotacjach innowacji z koncepcją rozwoju zrównoważonego
świadczą także następujące rezultaty, które można uzyskać dzięki wprowadzaniu
innowacji45:
–– lepsze przystosowanie przedsiębiorstwa do otoczenia,
–– poprawa jakości produktów oraz ich konkurencyjności,
–– ograniczenie lub wyeliminowanie barier oraz aktywizacja zasobów poprzez
zwiększenie sprawności i efektywności działania,
–– usprawnienie organizacji i metod pracy,
–– poprawa bezpieczeństwa pracy.
M. Wronka-Pośpiech również wskazuje na kluczowe znaczenie innowacji we
wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w kreowaniu bezpiecznych
miejsc pracy czy w zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw46.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pojęcie ekologicznych innowacji (ekoinnowacji, zielonych innowacji), które jest traktowane jako narzędzie wspierające
rozwój zrównoważony.
Jedną z pierwszych definicji ekoinnowacji wprowadzili C. Fussler oraz P. James,
według których są to nowe produkty oraz procesy zapewniające wartość dla
klientów, które jednocześnie zmniejszają wpływ na środowisko naturalne. Inna
definicja ekoinnowacji określa je jako nowe lub znacząco ulepszone produkty,
procesy, metody marketingowe oraz struktury organizacyjne prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego w porównaniu do ich alternatywnych odpowiedników. K. Olejniczak wskazuje na cel wdrażania ekoinnowacji, którym jest
głównie zmniejszenie negatywnego wpływu na otaczające środowisko. Ponadto
są to innowacje, które przynoszą korzyści obu stronom wymiany rynkowej oraz
są ukierunkowane na ideę rozwoju zrównoważonego47.
Pewnym przejawem realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii bazujących
w pewnym stopniu na koncepcji zrównoważonego rozwoju jest oferowanie przez
producentów branży spożywczej produktów specjalnych, w szczególności ekologicznych produktów spożywczych, produktów funkcjonalnych czy tzw. żywności
wygodnej, które stanowią jednocześnie odpowiedź oferentów na ciągłe zmiany
zachowań, wymagań oraz preferencji nabywców. Powstaje zatem konieczność
45
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i Zarządzania, 2012, nr 25, s. 399–400.
46
M. Wronka-Pośpiech, Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty
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stałego dopasowywania oferty rynkowej do potrzeb odbiorców. Pewnym przejawem tych zmian są współczesne trendy w konsumpcji żywności (np. wzrost
znaczenia żywności ekologicznej, funkcjonalnej). Pojawiają się również nowe wymagania dotyczące etyki producentów żywności. Ważne zatem z punktu widzenia
oferentów żywności jest identyfikowanie zmian zachodzących na rynku.
Zdaniem A. Borowskiej w Polsce obserwuje się zmiany dotyczące zarówno
poziomu, jak i struktury konsumpcji żywności. Przykładem tych przemian są takie trendy, jak etnocentryzm, kosmopolityzm konsumencki, internacjonalizacja
konsumpcji, ekokonsumpcja, homocentryzm, nadkonsumpcja, dekonsumpcja
oraz konsumeryzm. Te zmiany rynkowe to rezultat m.in. rozwoju ekonomicznego kraju, wzrostu zamożności nabywców, powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii teleinformacyjnych czy obecności na rynku ponadnarodowych
przedsiębiorstw wprowadzających bez opóźnienia czasowego nowe produkty.
Nabywcy coraz bardziej są wrażliwi na oryginalny, unikatowy charakter produktu
spożywczego. Ponadto wspomniane zjawiska związane z globalizacją konsumpcji, prowadzące do jej unifikacji, powodują, że nabywcy żywności coraz częściej
poszukują niekonwencjonalnych produktów, które wyróżniają ich na tle innych
osób. Można również zaobserwować coraz większą otwartość odbiorców na nowe
produkty spożywcze, które pozwalają zaoszczędzić czas, zadbać o zdrowie (natural food, nutraceutyki, functional food). Do produktów zalicza się produkty
tzw. konwencjonalne, wysokoprzetworzone (fast food, ready to eat, grab and go,
convenient food), jak również produkty wyjątkowe, wysokojakościowe, o określonych cechach sensorycznych, organoleptycznych (np. żywność naturalna, ekologiczna, tradycyjna, regionalna)48. Z kolei P. Lazaridis i A. C. Drichoutis postulują
uwzględnianie przy kreowaniu nowych produktów żywnościowych aktualnych
zjawisk oraz trendów związanych z konsumpcją żywności (np. wzrost liczby osób
otyłych czy starzenie się społeczeństw)49. Pewnym przykładem w kontekście omawianego rynku może być wzrost popularności specjalnych produktów spożywczych (funkcjonalne produkty spożywcze, pozwalające zaspokoić potrzebę głodu
oraz inne potrzeby tj. poprawę stanu zdrowia, oszczędność czasu itp.). Ważna
jest również kolejność zaspokajanych potrzeb dzięki tym produktom. Przeważnie
nabywcy o najniższych dochodach dążą do zaspokojenia potrzeby pierwszego
rzędu (fizjologiczne). W miarę wzrostu dochodów nabywcy chcą poprzez żywność
48

A. Borowska, Współczesne trendy w konsumpcji żywności w aspekcie regionalizacji kontra globalizacji.
Roczniki Naukowe SERiA, 2009, T. 11, z. 3, s. 47.
49
P. Lazaridis, A. C. Drichoutis, Food consumption issues in the 21st century, http://www.ip.aua.gr/
Studies/Lazaridis-Drichoutis_final.pdf#search=%22Determinants+of+Polish+consumers%27+food+
choices+and+their+implication+for+the+national+food+industry%22 (dostęp 12.03.2019).
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zaspokoić potrzeby zdrowia (jakość żywności, bezpieczeństwo spożywania, brak
ryzyka wystąpienia chorób), a następnie potrzeby wyższego rzędu (status, prestiż,
wyższość, samorealizacja). Można stwierdzić, że nabywcy o wysokich dochodach
nie nabywają jedzenia jako takiego, ale związane z nimi określone doznania itp.
Wybierają zatem produkty:
–– posiadające określoną wartość energetyczną,
–– posiadające określoną zawartość składników odżywczych (właściwości
zdrowotne),
–– poprawiające zdrowie (np. niska zawartość cholesterolu),
–– posiadające zgodną z ich oczekiwaniami odpowiednią etykietę,
–– pozwalające zaoszczędzić czas na przygotowanie posiłku,
–– wpływające na wygodę użytkowania produktu,
–– zmniejszające zanieczyszczenie środowiska oraz poprawiające dobrostan
zwierząt (tym samym są za nie skłonni zapłacić więcej).
Wspomniani autorzy wskazują, iż przedsiębiorcy w procesie kształtowania
oferty rynkowej niekiedy nie uwzględniają faktu, iż nabywcy produktów spożywczych chcą zaspokajać nimi jednocześnie różne potrzeby.
A. Barska natomiast zwraca uwagę na fakt, iż rynkowe niepowodzenia wielu
nowych wyrobów mają często związek z niezaspokojeniem oczekiwań konsumentów i nieuwzględnianiem ich preferencji w procesie ich tworzenia. Jej zdaniem
przedsiębiorstwa powinny większą wagę przywiązywać do odpowiedniej oceny
swoich wyrobów, uwzględniając przy tym perspektywę nabywców, która często
jest odmienna od punktu widzenia oferenta50.
Podsumowując tematykę innowacji produktowych w kontekście zrównoważonego rozwoju, należy również wspomnieć o innowacjach w konsumpcji (tj.
zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji, sposobach zaspokajania potrzeb).
Zdaniem E. Kieżel nowa konsumpcja charakteryzuje się występowaniem takich
zjawisk, jak np. etnocentryzm, ekologizacja, dekonsumpcja czy racjonalizacja
konsumpcji. Zatem innowacyjny konsument to taki, który jest odpowiednio wyedukowany, skłonny do wprowadzania zmian prowadzących do poprawy zaspokojenia potrzeb, poziomu i jakości życia oraz środowiska, w którym żyje51.

50

A. Barska, Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich i czeskich konsumentów generacji Y. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017, T. 17,
z. 1, s. 10–11.
51
E. Kieżel, Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa innowacyjnej konsumpcji. Handel
Wewnętrzny, 2018, nr 3 (374), s. 223.
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3. Nowe produkty spożywcze a zaspokajanie potrzeb nabywców
finalnych – wyniki badań
Autor przeprowadził badania, wykorzystując socjopsychologiczną metodę
badania ankietowego. Badania były realizowane w okresie od drugiej połowy
października do połowy grudnia 2018 r. Narzędziem badawczym był autorski
kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz ankiety obejmował 25 pytań właściwych
oraz 7 pytań metryczkowych. Większość pytań właściwych kwestionariusza była
pytaniami zamkniętymi, zarówno prostymi, jak i złożonymi. Pytania złożone zbudowano, wykorzystując 5-stopniową skalę Likerta. Pytania metryczkowe z kolei
pozwoliły zebrać dane dotyczące charakterystyki badanej grupy nabywców finalnych żywności.
Uzyskano łącznie 230 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, które w dalszym etapie procesu badawczego zostały wykorzystane do przeprowadzenia analizy statystycznej. Próbę badawczą stanowili reprezentanci pełnoletnich młodych
polskich nabywców finalnych, mających nie więcej niż 25 lat. Badania ankietowe
zostały przeprowadzone w formie bezpośredniej. Forma bezpośrednia badań,
wymagająca osobistego kontaktu ankietera z respondentami, umożliwiła uzyskanie wysokiej wartości wskaźnika zwrotów kompletnie i poprawnie wypełnionych
kwestionariuszy ankiety, co nie byłoby w praktyce możliwe w przypadku wykorzystania techniki badań ankietowych za pomocą Internetu. Dobór próby badawczej
miał charakter kwotowo-celowy. Operatem populacji były dane udostępnione
przez Główny Urząd Statystyczny.
Przeprowadzona analiza badanej próby wykazała, że 61% badanych osób miało
nie więcej niż 20 lat, co trzeci badany (30%) – 21–22 lata, zaś pozostałe osoby były
w wieku 23–25 lat. Wśród respondentów tylko 1/3 stanowili mężczyźni.
W badaniach skupiono się na następujących kwestiach:
–– rozumieniu przez badanych nabywców finalnych żywności pojęcia nowego
produktu spożywczego oraz innowacyjnego produktu spożywczego,
–– zachowaniach zakupowych respondentów i ich reakcjach na pojawiające się
na rynku nowe produkty spożywcze,
–– opiniach i ocenie ankietowanych na temat znaczenia rynkowego nowych
produktów spożywczych w kontekście zaspokajania przez te produkty potrzeb nabywców finalnych.
Respondenci zapytani o to, jak rozumieją pojęcie nowego produktu spożywczego, mając do dyspozycji kilka wariantów odpowiedzi, odpowiadali w dość
zróżnicowany sposób. Najczęściej jednak badani nabywcy żywności utożsamiali
nowy produkt z produktem, który ma zmodyfikowany skład (np. produkt bez
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dodatków konserwujących, z większą zawartością owoców itp.) (27%) oraz z produktem, który zaspokaja rozpoznane wcześniej potrzeby, lecz w sposób inny niż
produkty dotychczas oferowane (22%). Tylko dla 16% badanych nowy produkt
spożywczy to taki, który odnosi się do zaspokajania nowych potrzeb. Stosunkowo
nieliczni respondenci jako atrybut nowego produktu postrzegali oferowanie przez
dany produkt większej wartości materialnej nabywcy (1%), zmienione opakowanie (3%) czy nowe wzornictwo danego produktu (5%).
Gdy respondenci zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat rozumienia przez nich terminu innowacyjny produkt spożywczy, rozkład odpowiedzi
okazał się istotnie różny. Badani nabywcy finalni innowacyjny produkt spożywczy
kojarzyli bardziej z produktem zaspokajającym znane potrzeby w inny sposób
(26%), ale także z produktem, który zaspokaja nowe, dotąd nieuświadomione,
potrzeby (22%), a także z produktem, który umożliwia realizację dodatkowych
funkcji. Zatem można sądzić, że wśród badanych nabywców finalnych panuje
przekonanie, iż innowacyjne produkty mają bardziej charakter produktów funkcjonalnych, pozwalających zaspokajać więcej niż jedną podstawową potrzebę.
Biorąc pod uwagę obecny rynek produktów spożywczych, za takie produkty można uważać szeroko rozumianą kategorię funkcjonalnych produktów spożywczych,
które – oprócz podstawowej funkcji (zaspokojenie głodu/łaknienia) – zaspokajają szereg innych funkcji (m.in. pozwalają zadbać o zdrowie, kondycję fizyczną).
Natomiast odpowiedzi badanych dotyczące rozumienia pojęcia nowego produktu
spożywczego pokazują, iż nowy produkt spożywczy jest przez nich postrzegany
bardziej jako produkt opierający się na różnych modyfikacjach (np. zmiana składu
produktu, dodatkowe składniki itp.) (tab. 1).
Tabela 1. Sposoby interpretowania pojęcia nowego oraz innowacyjnego produktu spożywczego przez
nabywców finalnych (w %)
Odpowiedzi

Produkt, który zaspokaja nowe potrzeby
Produkt, który zaspokaja znane potrzeby,
lecz w inny sposób
Produkt, który posiada zmienione opakowanie
Produkt, który ma zmodyfikowany skład
Produkt o nowym wzornictwie
Produkt, który przynosi większą wartość materialną
nabywcy
Produkt, który jest wzbogacony o dodatkowe składniki
Produkt, który spełnia dodatkowe funkcje

Sposób interpretacji pojęcia
Nowy
Innowacyjny
produkt spożywczy produkt spożywczy

16

22

22

26

3
27
5

1
13
3

1

2

13
13

12
21

Źródło: oprac. własne.
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Pewnym potwierdzeniem tego wniosku są odpowiedzi respondentów na kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu. Respondenci zapytani, czy pojęcia nowego
produktu spożywczego oraz innowacyjnego produktu spożywczego można uznać
za tożsame, najczęściej wskazywali odpowiedź przeczącą (40%), przy czym odpowiedź zdecydowanie przeczącą wskazało 15% ankietowanych. Warto zauważyć,
że tylko 4% badanych zdecydowanie potwierdziło, że oba określenia produktu
spożywczego są tożsame.
Respondenci zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat zachowań zakupowych względem pojawiających się na rynku produktów spożywczych
oznaczonych jako „nowe”. Wyniki przeprowadzonych badań zdają się potwierdzać
ogólnie panującą opinię na temat nowych produktów spożywczych w kontekście
ich znaczenia rynkowego. Zdecydowana większość badanych przyznała, że zwraca
uwagę na produkty żywnościowe opatrzone hasłem „nowe”. Prawie co czwarty respondent odpowiedział na to pytanie w sposób zdecydowanie twierdzący. Fakt ten
dowodzi ich szczególnej roli, jaką pełnią w asortymencie produktów, i jednocześnie stanowi cenną informację rynkową dla producentów żywności w kontekście
prowadzenia polityki asortymentowej.
Zdecydowanie największy odsetek badanych nabywców finalnych żywności
uznał ofertę rynkową nowych produktów spożywczych w Polsce za raczej wystarczającą, natomiast co czwarty badany określił ją jako stosunkowo niewystarczającą. Co ciekawe, na bardzo zbliżonym poziomie kształtował się odsetek zdecydowanych zwolenników i przeciwników rozszerzania oferty rynkowej nowych
wyrobów spożywczych (różnica wynosiła jedynie 0,5%).
Przeprowadzona analiza statystyczna pozyskanych danych dotyczyła również
znaczenia rynkowego nowych produktów spożywczych z punktu widzenia zaspokajania potrzeb nabywców finalnych żywności. Otrzymany wynik jest kolejnym
potwierdzeniem potencjału wynikającego ze skutecznego komercjalizowania nowych wyrobów spożywczych. Zdecydowana większość badanych (83%) oceniła
nowe produkty spożywcze obecne na rynku raczej pozytywnie, traktując niektóre
z nich jako bardzo intersujące. Przeciwników nowych produktów żywnościowych
było relatywnie niewielu wśród badanych. Tylko 6% z nich oceniło je pod tym
względem negatywnie, przyznając przy tym, że nie zwraca na nie szczególnej uwagi, natomiast 2% badanych oceniło zdecydowanie negatywnie tego typu produkty
w kontekście zaspokajania potrzeb nabywców żywności. Uznali oni, że są to wyroby niepotrzebne, sztucznie zwiększające ofertę produktową.
Podsumowując, należy stwierdzić, że z punktu widzenia oferentów nowych/
innowacyjnych produktów spożywczych kluczowe znaczenie dla ich powodzenia
rynkowego – a w konsekwencji rozwoju tego rynku – ma zrozumienie sposobu postrzegania tych wyrobów przez docelową grupę nabywców. Potwierdzenie
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w badaniach szczególnej roli nowych produktów spożywczych (także w kontekście
zaspokajania potrzeb) w asortymencie oferentów żywności wskazuje, że oferenci
powinni przywiązywać szczególną uwagę w procesie kreowania tych wyrobów do
rozpoznania motywów oraz potrzeb, które chcą nimi zaspokoić nabywcy finalni.
Zdaniem Autora można przypuszczać, że nabywcy będą akceptować te nowe
produkty, które dostarczają im konkretnych, wymiernych korzyści (np. możliwość
zaoszczędzenia czasu koniecznego do przygotowania posiłku, możliwość zadbania o siebie lub poprawy stanu zdrowia własnego bądź członków rodziny, szansa
pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne lub przeciwdziałanie jego
degradacji). Wymaga to od oferentów z jednej strony konieczności monitorowania pojawiających się trendów związanych z konsumpcją żywności (m.in. ekologizacja, racjonalizacja, konsumpcja zrównoważona), z drugiej zaś, szczególnie
w przypadku zupełnie nowych wyrobów odnoszących się do nowych potrzeb,
przywiązywania uwagi do edukacji rynkowej nabywców, mającej na celu zrozumienie przez nich pojawiających się na rynku nowych produktów spożywczych.
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Rozdział X

Ruchy społeczne i trendy konsumenckie
a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Wstęp
Szybki rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX w. przyczynił się do wzrostu
dobrobytu, ale zrodził także problemy ekologiczne i społeczne. To z kolei wymusiło potrzebę poszukiwania nowych ścieżek rozwoju. Efektem podjętych działań
w tym zakresie było powstanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, której założenia i cele wpłynęły również na funkcjonowanie sektora rolnego i obszarów
wiejskich. Ważnym katalizatorem zmian w kierunku realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich są pojawiające się nowe ruchy społeczne
i trendy konsumpcji. Zrozumienie znaczenia funkcji pełnionych przez obszary
wiejskie (m.in produkcyjnych, ekologicznych i krajobrazowych) jest podstawą
do wszelkich działań upowszechniających i wspierających ich pożądany rozwój.
W podjętych rozważaniach ograniczono się jedynie do przeanalizowania wpływu
wybranych ruchów społecznych i trendów konsumpcji na realizację koncepcji
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

1

Dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania
i Marketingu; wioletta.wroblewska@up.lublin.pl
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1. Zrównoważony rozwój a rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
W latach sześćdziesiątych XX w. odnotowuje się przełom w myśleniu o środowisku naturalnym i jego związkach z rozwojem społeczno-ekonomicznym2.
Wówczas to pojawiający się kryzys ekologiczny, będący konsekwencją rewolucji przemysłowej i demograficznej, zwrócił uwagę na rosnące zagrożenia środowiskowe oraz wyczerpywanie zasobów naturalnych3. W literaturze funkcjonuje
wiele definicji zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability), które ewoluują pod
wpływem nowych tendencji i rozważań na ten temat4. Koncepcja zrównoważonego rozwoju definiowana jest najczęściej jako zespół działań ukierunkowanych
na zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności przy jednoczesnym zachowaniu
zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń5. Zakłada ona współzależność i równoważność trzech dziedzin rzeczywistości: przyrody, społeczeństwa i gospodarki6.
Istotą tej koncepcji jest zatem zaspokajanie bieżących potrzeb z myślą o przyszłych
pokoleniach, co możliwe jest przez kształtowanie odpowiednich proporcji pomiędzy tymi trzema rodzajami kapitału7.
Pierwowzorem zrównoważonego rozwoju była koncepcja ekorozwoju (ang.
ecodevelopment), sformułowana w 1972 r. na konferencji ONZ (Środowisko i człowiek) w Sztokholmie. Strategia ta miała być ukierunkowana na racjonalne wykorzystywanie zasobów i wiedzy rolników na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich
Trzeciego Świata. Z kolei koncepcja rozwoju zrównoważonego stała się ważnym
elementem raportu Komisji ONZ ds. Środowiska i Rozwoju (Nasza wspólna przyszłość) z roku 19878. Proces formowania się koncepcji zrównoważonego rozwoju
został w sposób wyczerpująco omówiony w pracy Rokiciej i Woźniak9.
2

H. Pondel, Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 15.
3
B. Fiedor, K. Kociszewska, Ekonomia rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 169.
4
M. Stanny, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2013, s. 64; E. Rokicka, W. Woźniak, W kierunku
zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,
Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 100–123.
5
A. Czudec, T. Miś, D. Zając, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018, s. 7.
6
E. Rokicka, W. Woźniak, W kierunku…, op. cit., s. 10.
7
A. Niedzielska, Marketing w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Marketing i Rynek,
2014 (wersja CD-ROM), nr 11; B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 27.
8
E. Rokicka, W. Woźniak, W kierunku…, op. cit., s. 10.
9
Ibidem, s. 10.
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Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju powinna odbywać się na
wszystkich szczeblach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa
i obszarów wiejskich, które w sposób bezpośredni oddziałują na środowisko
przyrodnicze. Ponadto ze względu na fakt, że większa część powierzchni lądowej
Ziemi przypada obszarom wiejskim, to na nich szczególnie spoczywa odpowiedzialność realizacji idei zrównoważonego rozwoju10. W Polsce obszary wiejskie
stanowią ponad 90% powierzchni kraju, a rolnictwo użytkuje około 60% jego
powierzchni11, przez co stanowi ważną część gospodarki, a ich zrównoważony
rozwój przesądza o rozwoju całego kraju12. Obszary wiejskie, na których zlokalizowane jest rolnictwo, są kojarzone głównie z wytwarzaniem żywności. I pomimo
że obecnie produkcja rolnicza zmniejsza swój udział w zestawie funkcji, jakie
spełniają obszary wiejskie, na rzecz pozarolniczych funkcji produkcyjnych oraz
funkcji konsumpcyjnych, takich jak: udostępnianie zasobów przyrody (usługi turystyczno-rekreacyjne), nowe miejsca zamieszkania (budownictwo komunalne
oraz powstające na coraz większą skalę „drugie domy”)13, produkcja żywności
i surowców żywnościowych ma znaczenie istotne. Tym bardziej, że dostarczana
żywność spełnia obecnie wiele funkcji w piramidzie potrzeb człowieka, w zasadzie
wypełniając wszystkie jej szczeble.
W odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada jednoczesne dążenie do poprawy warunków życia ludności
i prowadzenia działalności gospodarczej na tych obszarach, przy nienaruszaniu
przy tym specyficznych zasobów wsi, takich jak środowisko naturalne, krajobraz
wsi i dziedzictwo kulturowe14. W wyniku rozprzestrzeniania się idei zrównoważonego rozwoju obserwowany jest od połowy lat 90. rozwój koncepcji marketingu
zrównoważonego (ang. sustainability marketing); widoczne jest też pojawienie się
nowego typu konsumenta, określanego mianem zrównoważonego15. Koncepcja
10

J. S. Zegar, Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2012, nr 1, s. 131.
11
E. Niedzielski, Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 2
(343), s. 84–93.
12
B. Jeżyńska, Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Studia
Iuridica Agraria, 2012, s. 252.
13
M. Kłodziński, Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS, 2010, nr 4 (24), s. 9.
14
D. Żmija, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Studia Ekonomiczne.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, 2014,
nr 166, s. 149–158.
15
S. Zaremba-Warnke, Marketing zrównoważony vs. Niezrównoważona konsumpcja. Studia
Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, s. 92–101.
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marketingu zrównoważonego zakłada, że działania służące przygotowaniu, wyprodukowaniu, wypromowaniu i sprzedaniu dobra oraz podtrzymywaniu kontaktu z klientem powinny scalać aspekt zyskowności i konkurencyjności ze społeczną
i ekologiczną użytecznością, służącą poprawie jakości życia16. Podstawą realizacji
koncepcji zrównoważonego rozwoju jest z jednej strony kształtowanie i zmiana świadomości konsumenckiej, czemu służyć mają stosowane na skalę masową
instrumenty marketingu zrównoważonego, ale znaczenie mają także działania
podmiotów celem dostosowywania się do zmieniających się wymogów zrównoważonego konsumenta. Coraz częściej bowiem mamy do czynienia ze świadomymi konsumentami, którzy podejmują wybory zgodne ze swoimi przekonaniami,
preferują produkty i firmy odpowiedzialne względem społeczeństwa i środowiska
naturalnego, którzy szczególną uwagę przywiązują do życia zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

2. Koncepcja marketingu zrównoważonego
Marketing to nieodzowna część działalności każdego przedsiębiorstwa, dziedzina aktywności na rynku oraz istotna sfera oddziaływania na konsumentów.
Działalność marketingową podmiotów gospodarczych należy rozumieć nie tylko
jako przystosowywanie się do ciągłych zmian rynkowych, ale także jako sterowanie tymi zmianami. Według definicji podawanej przez Kotlera marketing to „proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby oraz grupy otrzymują
to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę
posiadających wartość produktów”17. Zakres marketingu, koncepcje oraz formy
i narzędzia oddziaływania marketingowego ulegają ciągłej ewolucji. W rozwoju
koncepcji marketingowych można wyróżnić następujące fazy18: orientację produkcyjną, produktową, sprzedażową, marketingową, społeczną.
Koncepcja społeczna marketingu, określana także jako koncepcja „humanitarna”, „inteligentnej konsumpcji”, odegrała ważną rolę, stając się pierwowzorem
w kształtowaniu ruchu zrównoważonego. Orientacja społeczna marketingu zakłada określanie potrzeb i wymagań kształtujących się na rynkach docelowych oraz
dostarczanie pożądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż
16

P. Brzustewicz, Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu. Marketing i Rynek, 2013, nr 12,
s. 4.
17
P. Kotler, Marketing, wyd. IV, Warszawa 1994, s. 8.
18
Rozwój koncepcji marketingu szeroko opisują: P. Kotler, Marketing, op. cit.; S. Zaremba (red.),
Marketing ekologiczny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,
Wrocław 2004.
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konkurenci, ale przy jednoczesnym utrzymaniu, a nawet podniesieniu, dobrobytu
konsumenta i społeczeństwa. Rodzajem strategii marketingu społecznego, obserwowanego głównie w rolnictwie, jest tzw. marketing ekologiczny, ekomarketing,
zielony marketing (ang. green marketing), marketing środowiskowy (ang. environmental marketing), który jest odpowiedzią na zmieniające się, proekologiczne
potrzeby konsumentów i zmiany stylu życia. Strategie ekomarketingu charakteryzują m.in. następujące cechy19: możliwość mniejszego niż dotychczas zużycia
w produkcji roślinnej nawozów mineralnych, możliwość zaniechania stosowania
środków chemicznych ochrony roślin i wykorzystywanie ochrony roślin metodami biologicznymi czy też zapobieganie erozji gleb przez stosowanie właściwie
dobranych zabiegów uprawy ziemi i odpowiednich roślin. Myślą przewodnią koncepcji ekologicznej jest odpowiedzialność, która dotyczy zarówno producentów,
jak i konsumentów20.
Dynamiczny rozwój globalnej gospodarki bez wątpienia przyczynia się do
wzrastającej roli marketingu, który jest ważnym katalizatorem, m.in. zmian konsumpcji. Marketing „tradycyjny” często jednak jest postrzegany jako zjawisko
kontrowersyjne, tj. działalność napędzająca sprzedaż produktów21 i nasilająca
zjawisko konsumpcjonizmu. Często przemilcza się tzw. negatywne skutki marketingu, tj. szkody powstałe w stanie środowiska naturalnego oraz jakości życia konsumentów. Tym samym – zdaniem niektórych autorów – zrównoważony rozwój
stanowi antytezę współczesnego marketingu22. Jednak w ostatnich czasach coraz
częściej obserwuje się przenikanie do marketingu idei zrównoważonego rozwoju, co skutkuje powstaniem nowego nurtu – marketingu zrównoważonego. Jest
on naturalnym etapem ewolucji marketingu i systematycznie dostosowuje się do
zmieniającego otoczenia, pojawiających się trendów i zjawisk we współczesnym
świecie. Koncepcja ta powstała na gruncie m.in. społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR), marketingu społecznego czy ekologicznego.
Zrównoważony marketing definiowany jest jako odpowiedzialny społecznie,
prowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego, który zaspokaja bieżące potrzeby konsumentów i przedsiębiorstw, zachowując i poprawiając zdolność
19

S. Urban, Marketing produktów spożywczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 206–207.
20
K. L. Schweisfurth, F. T. Gottwald, M. Dierkes, Drogi do systemu zrównoważonego rolnictwa i konsumpcji żywności. Fundacja Schweisfurtha, Monachium 2002, s. 24.
21
T. Trojanowski, Marketing przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju. Logistyka – nauka,
2014, nr 6, s. 13855–13858; R. Layton, S. Grossbart, Macromarketing: past, present and possible future.
Journal of Macromarketing, 2006, Vol. 26, No. 2, s. 203.
22
P. Jones, C. Clarke-Hill, D. Comfort, Marketing and Sustainability. Marketing Intelligence & Planning,
2008, Vol. 26, No. 2, p. 123–130.
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następnych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb w przyszłości23. Jest to proces
tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości dla klientów, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych24. Jego istotą jest zachowanie równowagi między ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi rezultatami działalności w całym cyklu życia produktu25. Koncepcja zrównoważonego marketingu
jest więc nurtem wywodzącym się z idei zrównoważonego rozwoju26. Potrzeba
zwrócenia większej uwagi na ochronę środowiska naturalnego i namnażające się
problemy społeczne spowodowała zmianę dotychczasowego sposobu myślenia.
Rosnąca świadomość generuje zmiany zachowań – zarówno po stronie konsumentów, jak i oferentów. Obecnie produkcja, sprzedaż czy promocja przestają
być najważniejszymi elementami marketingu, a w centrum zainteresowań zrównoważonego marketingu stają człowiek oraz środowisko naturalne. W literaturze
podkreśla się głównie, że marketing zrównoważony to koncepcja zarządzania,
przyjmująca ideę zrównoważonego rozwoju. Pociąga ona za sobą konieczność
zmiany zachowań praktycznie wszystkich podmiotów łańcucha wartości, łącznie z producentami i konsumentami27. Tym samym zrównoważony marketing
ma na celu zarówno osiągnięcie wyników ekonomicznych (economic), jak i spowodowanie pozytywnych zmian środowiskowych (environmental) i społecznych
(equity), co określa się w literaturze jako 3E28. Jednocześnie koncepcja marketingu
zrównoważonego jest narzędziem dającym wiele możliwości, tj. wspomaga realizację zasad zrównoważonego rozwoju, będąc zarówno realizatorem, jak i katalizatorem m.in. zrównoważonej konsumpcji. Chodzi o to, aby promować wśród
konsumentów produkty i usługi, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo
i środowisko, zachęcając do korzystania z nich w sposób bardziej zrównoważony29.
Z drugiej strony zainteresowanie samych nabywców problemami społecznymi
i środowiskowymi sprawia, że od producentów (sprzedawców) oczekuje się m.in.
etycznego postepowania, bezpiecznych dla zdrowia produktów, ekologicznych
23

G. Armstrong, P. Kotler, Marketing − wprowadzenie. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 709.
D. Martin, J. Schouten, Sustainable marketing. Prentice Hall, New Jersey 2012, s. 10.
25
K. Leitner, Balanced sustainability marketing. Verlag, Berlin 2010, S. 35–37.
26
T. Trojanowski, Marketing przedsiębiorstw…, op. cit., s. 13855.
27
E. Rudawska, Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu. Ekonomia, 2013, nr 3 (24),
s. 75–88.
28
P. Kotler, N. Lee, Worth repeating. Social Marketing Quarterly 2005, Vol. 11, No. 3–4, p. 8–22; S. Hunt,
Sustainable marketing, equity, and economic growth: a resource-advantage, economic freedom approach.
Journal of the Academy of Marketing Science, 2011, Vol. 39, No. 1, p. 7–20.
29
N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu. Forum odpowiedzialnego biznesu, 2012,
s. 8, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wspolna-odpowiedzialnosc-rola-marketingu/ (dostęp
19.08.2019).
24
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opakowań. Tak więc zmiany zachowań rynkowych konsumentów wymuszają na
przedsiębiorstwach wzbogacenie oferty rynkowej o dodatkowe korzyści społeczne i stają się najważniejszym inicjatorem wdrażania zrównoważonego rozwoju30,
w tym na obszarach wiejskich.

3. Trendy konsumpcji sprzyjające realizacji koncepcji zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich
Jak już wspomniano, szczególne miejsce w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju odgrywają obszary wiejskie. Ich rozwój nie tylko wpisuje się w ogólny
nurt ruchu zrównoważonego, ale bardziej niż w innych dziedzinach gospodarki sprzyja realizowaniu celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.
Realizacja tej koncepcji na obszarach wiejskich jest więc istotna dla rozwoju rolnictwa wykorzystującego środowisko przyrodnicze oraz z punktu widzenia realizacji pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich, wymagających utrzymania wysokich walorów środowiska przyrodniczego. Często jednak potencjał rozwojowy
zgromadzony na obszarach wiejskich w postaci kapitału ludzkiego i naturalnego
jest relatywnie słabo wykorzystywany. Wdrażanie i realizacja koncepcji marketingu zrównoważonego mogą wspomagać wykorzystanie tego potencjału. Oprócz
tego zrównoważony rozwój, wspomagany działaniami marketingowymi, może być
sposobem na promowanie i zachowanie walorów krajobrazowych czy też podtrzymanie tożsamości kulturowej mieszkańców wsi. Uwzględniając powyższe, można powiedzieć, że idee marketingu zrównoważonego w mniejszym lub większym
stopniu mogą być wdrażane dla potrzeb realizacji koncepcji sustainability.
Punktem wyjścia do rozważań na temat zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem ich funkcji produkcyjnych żywności, powinna
być analiza zmian wzorców konsumpcji. Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia, stanowiąc jedną
z ważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcję w ujęciu syntetycznym należy rozumieć jako proces zaspokajania potrzeb ludzkich poprzez
wykorzystanie dóbr i usług31. Zachowania konsumenckie społeczeństw są z jednej strony ukształtowane w konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego,
z drugiej ulegają ciągłym przemianom, pod wpływem wielu czynników o charakterze makro, w tym uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych,
30

A. Czubała, Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2013, T. 22, nr 1, s. 25–34.
31
B. Michaliszyn, Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Ekonomia
i środowisko, Białystok 2012, s. 43.
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demograficznych32. Istotny wpływ na zachowania konsumenckie odgrywa proces
globalizacji, sprzyjający przenikaniu wzorów często nadmiernej i niezrównoważonej konsumpcji, która jest efektem szybkiego wzrostu gospodarczego, zapoczątkowanego w drugiej połowie XX w., industrializacji i urbanizacji poszczególnych
regionów i krajów oraz zwiększenia zamożności społeczeństw. Współczesna, nadmierna konsumpcja w znacznym stopniu przekracza często faktyczne potrzeby
konsumenta, co skutkuje m.in. degradacją środowiska, przyczynia się do marnotrawstwa czy generuje społeczne i ekonomiczne dysproporcje między ludźmi.
Konsumpcja pełni trzy zasadnicze funkcje, pomiędzy którymi występują korelacja
i adekwatność33:
1) ekonomiczną (gospodarczą) – wpływa na aktywność gospodarczą, czyli
zachowania gospodarcze człowieka, grup i całych społeczeństw,
2) społeczną – rozumianą jako całokształt oddziaływań konsumpcji na postawy, relacje jednostek, grup i całych społeczeństw,
3) informacyjną (komunikacyjną) – całokształt oddziaływań na sferę produkcji i usług, które są wynikiem ról, jakie przyjmuje bądź może przyjąć jednostka czy społeczeństwo; pełnione role stają się istotnym źródłem informacji o zmianach zachodzących w konsumpcji, mających istotne znaczenie
dla pozostałych sfer gospodarki.
Coraz częściej narastającemu rozczarowaniu wysokim poziomem konsumpcji,
rozwijającej się frustracji i wzrostowi patologii (np. chorób m.in. układu krążenia, o podłożu psychicznym) czy zanieczyszczeniu środowiska towarzyszy pogłębiająca się społeczna świadomość potrzeby racjonalizacji tejże konsumpcji34.
W odpowiedzi na te negatywne zjawiska obserwuje się nasilanie w skali globalnej
idei świadomej konsumpcji oraz modelu zachowań społecznych według koncepcji
LOHAS (ang. Lifestyles of Health and Sustainability)35. W ramach tych makrotrendów rozwija się tzw. konsumpcja zrównoważona (ang. sustainable consumption), która staje się swoistym katalizatorem zmian dla sfery produkcji i wymiany.
Konsumpcja zrównoważona definiowana jest jako „struktura systemu konsumpcji, w ramach której kształt poszczególnych układów oraz związki i zależności

32

K. Włodarczyk, Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji.
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 17.
33
A. Gardocka-Jałowiec, Konsumpcja a globalizacja. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 139, s. 60–68.
34
Ibidem, s. 67.
35
A. Niedzielska, Marketing w świetle…, op. cit., s.141.
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między nimi umożliwiają realizację celów zrównoważonego rozwoju. W efekcie
konsumpcja współczesnego pokolenia nie ogranicza możliwości konsumpcji przyszłych generacji”36.
Trend zrównoważonej konsumpcji nawiązuje bezpośrednio do problematyki zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja
ta skupia się na popycie konsumenckim i zachowaniach konsumenckich oraz
kładzie nacisk na kwestie środowiskowe, tj. sposób wytwarzania i dystrybucji,
w kontekście poprawy jakości życia człowieka i poszanowania środowiska, ale
uwzględnia także aspekty społeczne i ekonomiczne. Konsument zrównoważony
to osoba, która poszukuje towarów zdrowych, bezpiecznych, naturalnych, zbiera
informacje o produkcie i jego składzie, metodach produkcji z punktu widzenia
ochrony środowiska; ważne są dla niego zagadnienia społecznej odpowiedzialności producenta. To konsument racjonalny, optymalizujący decyzje zakupowe,
co w dłuższym okresie kształtuje popyt i generuje zmiany na rynku37. Ważną rolę
w racjonalizacji konsumpcji odgrywają ruchy społeczne konsumentów, które kładą nacisk na promocję stylu życia zgodnego z naturą, w tym konsumpcję rozsądną. Obserwowanymi trendami zbliżającymi obecną konsumpcję do postaci zrównoważonej są m.in. dekonsumpcja, ekokonsumpcja, etnocentryzm konsumencki,
konsumpcja oparta na współpracy (rys. 1).

Rysunek 1. Wybrane trendy zrównoważonej konsumpcji

Źródło: oprac. własne.

Dekonsumpcja charakteryzuje się świadomym ograniczaniem konsumpcji do rozmiarów wynikających z naturalnych, indywidualnych, fizycznych
36

D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, Białystok 2008, s. 60.
37
K. Wasilik, Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja
zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 1 (6), s. 66–74.
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i psychicznych potrzeb. Jednak ograniczenie to nie polega na rezygnowaniu z zaspokajania swoich potrzeb, ale na ich racjonalizacji38, czyli obniżeniu konsumpcji
w aspekcie ilościowym na rzecz jakościowej. Za dekonsumpcją przemawiają argumenty natury medycznej, ekologicznej i etycznej. Rozwojowi zjawiska dekonsumpcji sprzyjają także nowe ruchy społeczne, takie jak slow life i jego wariant
slow food39, odnoszące się do wyboru żywności m.in. zdrowej, podnoszącej jakość życia. Z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich istotna jest też kwestia propagowania, w ramach racjonalizacji konsumpcji, produktów pochodzących z bliskich regionów, czyli lokalnych, regionalnych, wytwarzanych metodami
tradycyjnymi.
Jednym z przejawów zrównoważonej konsumpcji jest ekokonsumpcja, która
polega na wyborze produktów ekologicznych, zdrowych, bezpiecznych, wytwarzanych w sposób tradycyjny, na konsumowaniu w sposób, który nie zagraża środowisku, oraz ograniczaniu wykorzystywania zasobów nieodnawialnych40. Ten trend
konsumpcji odgrywa szczególne znaczenie z punktu widzenia rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich, bowiem następstwem wzrostu świadomości ekologicznej
jest rosnące zapotrzebowanie na żywnościowe produkty naturalne, przyjazne dla
środowiska41. W konsekwencji rozwija się, tzw. rynek ekologicznych produktów
żywnościowych, obejmujący produkty wytwarzane, dystrybuowane i propagowane z wykorzystaniem działań proekologicznych. Upowszechnianiu zachowań
ekologicznych wśród konsumentów sprzyjają działania je promujące oraz większy
odsetek osób przejawiających ekologiczne zachowania42. Istotny wpływ w tym
zakresie posiadają tzw. liderzy opinii, a trendy przez nich realizowane przejmują
też inni. Ponadto konsumpcja określonych dóbr staje się środkiem komunikowania z otoczeniem, co może wyrażać się w nabywaniu produktów ekologicznych,
podkreślaniu świadomości ekologicznej i rezygnacji z konsumpcji nadmiernej43.
W rozwoju trendów zrównoważonej konsumpcji – postaw sprzyjających
zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich – znaczną rolę mogą odgrywać działania marketingowe, przyjmujące różne formy, np. kampanii społecznych
38

C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002, s. 143.
E. Szul, Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy,
2012, nr 24, s. 323–324.
40
Ibidem.
41
D. Kiełczewski. Wpływ ekologizacji konsumpcji na zmiany w zarządzaniu organizacjami. Handel
Wewnętrzny, 2015, nr 6, s. 55–63.
42
A. Matel, Przesłanki ekologizacji konsumpcji z perspektywy zachowań konsumenckich. Zarządzanie.
Teoria i Praktyka, 2016, nr 16 (2), s. 55–61.
43
G. Światowy, Zachowania konsumentów: determinanty oraz metody poznania i kształtowania. Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 111–113.
39
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(rys. 2). Niebagatelna w tym zakresie jest rola organów rządowych. Przykładem
jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które rekomenduje wybieranie certyfikowanej żywności ekologicznej.

Rysunek 2. „Euroliść” – znak certyfikowanej żywności ekologicznej w Unii Europejskiej

Źródło: https://www.pcbc.gov.pl/

Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce zwiększyła się w latach 2004–2016
o ponad 500%, z 3 705 do 22 449. W tym samym czasie areał ekologicznych użytków rolnych wzrósł o około 550%, z 82 730 ha do 536 579 ha44. Według badań
TNS dla Organic Farma Zdrowia ponad milion Polaków (4%) regularnie kupuje
żywność organiczną, a 26% robi to nieregularnie, ale deklaruje chęć częstszego
nabywania produktów ekologicznych45.
Działaniem zwiększającym popyt polskiego społeczeństwa na tego typu produkty mogą być m.in. kampanie informacyjne, np. promocja znaku certyfikowanej żywości – „Euro-liścia”, którego logo umieszczone na opakowaniu gwarantuje,
że produkt został wytworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnictwa
ekologicznego, czy też kampania „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku”. Działania reklamowe mają na celu przekonanie społeczeństw do nabywania
ekologicznych produktów poprzez podkreślenie ich walorów smakowych i zdrowotnych. Promocja taka jest istotna, ponieważ, jak wskazują badania, Polacy
mają niską świadomość istnienia certyfikatów ekologicznych. Jedynie 14% badanych zauważa, że ekożywność opatrzona jest specjalnym certyfikatem46. Wraz ze
44

I. Zdrojewska, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016. IJHARS,
Warszawa 2017, s. 24–26, www.ijhars.gov.pl (dostęp 13.09.2019).
45
www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/30-proc-polakow-kupuje-zywnosc-ekologiczna,76566.
html (dostęp 13.09.2019).
46
Ibidem.

195

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

wzrostem świadomości ekologicznej i konsumenckiej społeczeństwo polskie staje
się coraz bardziej wrażliwe na propagowanie idei zrównoważonej konsumpcji.
Znajduje to wyraz w zauważaniu motywów ekologicznych, obecnych w przekazach reklamowych, a także w opiniach o ich zbyt rzadkim stosowaniu47.
Ciekawym przykładem zagranicznych kampanii społecznych wspomagających
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w tym sytuację ekonomiczną rolników,
są działania serwisu AgriAdvocates.org, którym patronuje Utah Department of
Agriculture and Food. Serwis ten apeluje (rys. 3), aby stać się adwokatem rolnictwa (Agriadvocates). Serwis głosi: „Jeśli ich (rolników) sposób życia jest zagrożony,
czy z naszym nie jest podobnie?”; promuje też patriotyzm konsumencki: „To linia
frontu na wojnie w obronie naszej niezależności od importowanej żywności”48.

Rysunek 3. Kampania społeczna na rzecz wspomagania rozwoju rolnictwa

Źródło: AgriAdvocates.org, www.kampaniespoleczne.pl/adwokaci-rolnictwa/ (dostęp 11.09.2019).

Od pewnego czasu również w Polsce obserwuje się nasilanie zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego, określanego także jako patriotyzm konsumencki, ekonomiczny lub gospodarczy. Shimp i Sharma49 definicję etnocentryzmu odnieśli
do decyzji związanych z wyborami, zakupem i użytkowaniem produktów pochodzenia krajowego. Według wymienionych autorów etnocentryzm konsumencki to
„przekonanie konsumentów na temat powinności i moralności kupowania towarów pochodzenia krajowego”. Zachowanie takie może także oznaczać pozytywne
47

R. Nowacki, Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój,
2014, nr 4 (9), s. 24–39.
48
www.kampaniespoleczne.pl/adwokaci-rolnictwa/ (dostęp 11.09.2019).
49
T. Shimp, S. Sharma, Consumers Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE.
Journal of Marine Research, 1987, No. 24, p. 280–289.
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nastawienie do produktów krajowych, w tym żywności tradycyjnej, produktów
regionalnych oraz lokalnych, wytwarzanych na obszarach wiejskich.
Ponieważ postawy etnocentryczne mają znaczny wpływ na zachowania konsumenckie, a w szczególności w segmentach produktów żywnościowych50, rozwój
tego trendu istotnie sprzyja realizacji koncepcji zrównoważonego rolnictwa i rozwojowi obszarów wiejskich. Przykładowo aż 97% mieszkańców Lublina, mając
przy zakupie do wyboru określone gatunki owoców i warzyw krajowych i importowanych, wybrałoby te pierwsze. Nabywcy w zdecydowanej większości (90%)
uważają, że ważna jest informacja o kraju pochodzenia nabywanych produktów
ogrodniczych51. Dlatego też w Polsce w ostatnich latach odnotowuje się coraz
częściej różnego rodzaju akcje, których celem jest promocja krajowej żywności.
Działania te przyjmują różą formę, np. organizowane są jarmarki, kiermasze,
festyny, na których promowane są produkty regionalne i tradycyjne. W Polsce
patriotyzm konsumencki nagłaśniały też znaki towarowe i hasła reklamowe, np.
„Dobre bo polskie”, „Teraz Polska”. To eksponowanie polskości i tradycji jest istotne w konfrontacji z konkurencją zagraniczną. Poszczególne kraje coraz częściej
wyróżniają swoje produkty, podejmowane są również działania wspomagające
i kreujące działalność rolników, skutkujące wielofunkcyjnym rozwojem obszarów
wiejskich, zapewniające warunki do osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej na rynku światowym.
Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego obecnie nie może być analizowane
jedynie z perspektywy wyborów konsumenckich związanych z procesem łagodzenia potrzeb produktami krajowymi lub zagranicznymi, ale też w przejawie działań
towarzyszących temu procesowi, m.in. zakresie działań promujących i wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich52.
Coraz częściej obserwuje się także powstawanie nowych form wspierania rozwoju rolnictwa i konsumpcji żywności – według modelu Rolnictwo Wspierane
przez Społeczność (RWS). Współpraca między rolnikami i odbiorcami ma na
celu zapewnienie tym pierwszym zbytu produktów i uczciwej zapłaty, a konsumentom zdrowej, ekologicznej i tańszej żywności. W Polsce funkcjonuje obecnie
wiele takich pomysłów, które można zaliczyć do inicjatyw krótkich łańcuchów
dostaw żywności (KŁŻ), które łączą bezpośrednio producentów i konsumentów
50

K. Liczmańska, Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,
2010, T. 3, s. 177–187.
51
W. Wróblewska, K. Kwiatkowska, Etnocentryzm konsumencki na rynku owoców i warzyw w Lublinie.
Marketing i Rynek, 2014, nr 6, s. 838–848.
52
R. Nowicki, Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie. Handel Wewnętrzny,
2014, nr 60 (3), s. 202.
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żywności53. Konsumenci coraz częściej chcą kupować produkty żywnościowe,
które są świeże, ekologiczne, smaczne i po cenach konkurencyjnych, a producenci poszukują konsumentów, którzy docenią ich produkty i zapewnią regularny
przychód.
Wśród funkcjonujących w Polsce krótkich łańcuchów dostaw żywności można
wyróżnić indywidualne działania producentów, które opierają się na sprzedaży
bezpośredniej, ale także działania opierające się współpracy większej grupy producentów i konsumentów, np. kooperatywy spożywcze, kluby zakupowe, targi. Na
szczególna uwagę zasługują kooperatywy spożywcze, które są jednym z rodzajów
alternatywnych sieci żywności. Można je jednak postrzegać również w kategoriach nowych ruchów społecznych w miastach, czyli promotorów istotnych zmian,
w tym wypadku związanych z systemem produkcji, dystrybucji i konsumpcji
żywności54. Kooperatywy spożywcze, powstające głównie w dużych miastach, są
formą współpracy grup konsumentów, którzy wspólnie dokonują zakupów bezpośrednio u wytwórców z lokalnych gospodarstw rolniczych. Ta forma współpracy
charakteryzuje się obustronnymi korzyściami. Kooperatywa ma dostęp do tańszej,
naturalnej i sprawdzonej żywności, a wytwórca zyskuje pewny zbyt produktów
i wynagrodzenie. Tym samym kooperatywy stanowią element promujący ekologiczną żywność lokalną, co wpływa na rozwój tego typu produkcji na obszarach
wiejskich i stanowi przeciwwagę dla żywności nieznanego pochodzenia. Istotnego
znaczenia w ramach działalności kooperatyw nabiera także idea „żywnościokilometrów” (ang. foodmiles), czyli dystansu, jaki pokonuje żywność, zanim trafi do
ostatecznego konsumenta. Propagowanie, w ramach kooperatyw, zjawiska foodmiles wiąże się z korzyściami dla konsumentów, bo otrzymują produkty świeże
i mniej przetworzone. Tym samym działalność kooperatyw, promując krajową
produkcję, zachęca do patriotyzmu konsumenckiego, który wspiera zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

53

A. Ludwik, Przegląd najciekawszych inicjatyw systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŹ) w Polsce dla potrzeb kampanii Wiedz i Mądrze Jedz. Ekspertyza zrealizowana w ramach
operacji pt. Ogólnopolska kampania na rzecz Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności. Realizacja:
Fundacja Rozwoju Podhala, 2018, s. 3, www.prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2018/11/
PRZEGL%C4%84D-NAJCIEKAWSZYCH-INICJATYW-SYSTEM%C3%93W-KR%C3%93TKICH%C5%81A%C5%83CUCH%C3%93W-DOSTAW-%C5%BBYWNO%C5%9ACI-K%C5%81%C5%BBW-POLSCE-DLA-POTRZEB-KAMPANII-WIEDZ-I-M%C4%84DRZE-JEDZ.pdf (dostęp 5.09.2019).
54
R. Śpiewak, The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer
Cooperative Members. Wieś i Rolnictwo, 2016, nr 4 (173), s. 123–139.
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4. Ruchy społeczne na obszarach wiejskich
Obszary wiejskie do niedawna utożsamiane były z tradycyjną działalnością rolniczą prowadzoną przez ludność chłopską. Jednak współcześnie, na skutek wielu
przemian – na poziomie zarówno lokalnym, jak i globalnym – obszary te w coraz
mniejszym stopniu pozostają w związku z tego typu działalnością. Następujące
zmiany, m.in. technicyzacja, chemizacja, informatyzacja i rewolucja biotechnologiczna produkcji rolnej, doprowadziły do „industrializacji” rolnictwa, co w sposób
istotny zmieniło strukturę zawodową mieszkańców wsi i przekształciły działalność
rolniczą. Nastąpił proces zastępowania kategorii chłopów przez kategorię społeczno-zawodową rolników czy producentów rolnych, a na skutek wzrostu konkurencji nastąpiły wzrost powierzchni gospodarstw, koncentracja ziemi i koncentracja
na masowej, wydajnej produkcji55.
Jednocześnie, jak przedstawiono powyżej, następują zmiany świadomości konsumentów żywności w kierunku preferencji produktów zdrowych, o wysokiej jakości, często ekologicznych. Otwartość obszarów wiejskich na wpływy z zewnątrz,
w tym zmiany trendów konsumenckich, mających miejsce głównie w przestrzeni miejskiej, powoduje, że na obszarach tych powstają różne ruchy społeczne.
Zmiany trendów konsumenckich, w kierunku konsumpcji zrównoważonej, dają
tym samy nowe możliwości dla rolnictwa i realizacji koncepcji zrównoważonego
rozwoju na obszarach wiejskich. Szansą rozwoju, w obliczu nowych trendów konsumenckich, jest propagowanie i organizacja rolnictwa „nieindustrialnego”, nastawionego na tradycyjne metody produkcji i krótkie, lokalne łańcuchy dystrybucji.
Należy również wspomnieć, że obszary wiejskie, poza cechami produkcyjnymi,
posiadają także inne walory, m.in. przyrodnicze i krajobrazowe. Obserwowany,
głównie wśród mieszkańców miast, rozwój stylu życia zrównoważonego, w powiązaniu z pozaprodukcyjnymi funkcjami obszarów wiejskich, stwarza możliwość
rozwoju na nich działalności pozwalającej na aktywny wypoczynek, kontakt z kulturą i tradycją wiejską. Innym impulsem zmian na obszarach wiejskich mogą być
także decyzje instytucjonalne, np. narzucone przez UE kwoty produkcyjne, skutkiem których może być ograniczenie produkcji i eliminacja części producentów
rolnych. Dla wielu z nich koniecznością jest przebranżowienie i podejmowanie
aktywności zawodowej w innych sektorach gospodarki, ale realizowanych wciąż
na obszarach wiejskich, w ramach organizacji np. agroturystyki.

55

G. Foryś, Obszary wiejskie jako miejsce powstawania nowych ruchów społecznych. Implikacje teoretyczne i empiryczne. Przegląd Socjologiczny, 2017, T. 66, nr 2, s. 117.
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Przytoczone zmiany prowadzą do odbudowywania na obszarach wiejskich
modelu rolnictwa tradycyjnego, podejmowania aktywności pozaprodukcyjnej czy
powrotu do innych form działalności, np. rzemiosła56. Tym samym wiejskość,
oferująca ekologiczną żywność, wypoczynek i kontakt z przyrodą, daje dogodne
warunki do powstawania na obszarach wiejskich ruchów aktywności społecznej,
m.in. propagujących powrót do tradycji. Ma to miejsce szczególnie w przypadku
mniejszych gospodarstw, często wyeliminowanych, przez politykę państwa i UE,
z rolnictwa „zindustrializowanego”. Właściciele mniejszych gospodarstw, oferując unikalne zasoby posiadane przez wieś, zorientowane często na lokalne rynki,
mogą zaspakajać potrzeby konsumenta zrównoważonego. Również realizacja polityki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Polski i UE daje możliwość
rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej w „wykluczonych”, mniejszych
obszarowo, gospodarstwach, których właściciele mogą być uczestnikami nowych
ruchów społecznych, w tym produkcji żywności ekologicznej, „zielonej” energii
czy agroturystyki. Powstające i współpracujące stowarzyszenia producentów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych kultywują wartości związane z ekologią,
zdrowiem, wiejskością, realizując tym samym koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Podsumowanie
Ruchy społeczne odnotowywane na obszarach wiejskich, dodatkowo wspierane trendami konsumpcji zrównoważonej, wywierają istotny wpływ na realizację
koncepcji zrównoważonego rozwoju na tych obszarach. Elementy wiejskości realizowane na obszarach wiejskich w formie różnych aktywności podmiotów obecnie
stają się częścią zrównoważonej orientacji ogólnospołecznej. Nowe modele konsumpcji, w tym zdrowej, ekologicznej, lokalnej żywności, generalnie kultywujące
zdrowy styl życia, generują i wspomagają aktywność i ruchy społeczne podmiotów
oraz rynek produktów i usług na obszarach wiejskich. Tym samym wzrost popytu
zrównoważonego, wspierany m.in. narzędziami marketingu, polityką władz państwowych, może przekładać się na aktywność mieszkańców obszarów wiejskich,
wielkość podaży zrównoważonej, a tym samym rozwój obszarów wiejskich.

56

Ibidem, s. 120.
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Rozdział XI

Rozwój prosumpcji energii elektrycznej
na przykładzie gmin powiatu lubelskiego
Wprowadzenie
Rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej w coraz większym stopniu
wpływa na kształt polityki energetycznej, jak również budowę systemu elektroenergetycznego państw Unii Europejskiej. Przyczyną jest dbałość UE o ochronę
środowiska naturalnego, znajdująca odzwierciedlenie w ustawodawstwie unijnym,
które coraz bardziej promuje tzw. „czyste” źródła energii. Polityka energetyczna Unii, która podąża w kierunku niskoemisyjności czy nawet zero emisyjności, wymusza przebudowę polskiego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Rygorystyczne normy emisji CO2 powodują konieczność oceny atrakcyjności
ekonomicznej korzystania w Polsce z bloków węglowych oraz budowy nowych.
Coraz większego znaczenia nabierają odnawialne źródła energii i prosumpcja
energii elektrycznej. OZE mogą więc stać się katalizatorem rozwoju energetyki
rozproszonej. Technologie energetyki OZE dotyczą działań o istotnym wpływie
na zrównoważony rozwój środowisk, w tym także obszarów wiejskich.

1

Dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Roślin
Przemysłowych i Leczniczych, Zakład Socjologii Wsi; maria.miczynska@up.lublin.pl
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1. Prosumpcja, prosument i prosument energii elektrycznej –
zagadnienia definicyjne i prawne
Wiek XIX i zachodzące w nim przeobrażenia społeczno-gospodarcze
w Europie Zachodniej doprowadziły do zmian w funkcjonowaniu rynku. Jedną
z nich było nowe podejście do roli konsumentów, zwrócono bowiem uwagę na
relacje między stopniem zaspokajania potrzeb a osiąganiem wymiernych celów
producentów oraz handlowców. Fakt ten zaważył na powstaniu w połowie XX w.
całościowej koncepcji marketingu2. W marketingu nabywcy traktowani są jako
najważniejsi uczestnicy rynku konsumpcyjnego. Współcześnie konsumenci stają
się coraz bardziej świadomymi uczestnikami rynku. Częściej też dążą do zwiększania poziomu swojej aktywności. Konkurujące między sobą przedsiębiorstwa
zaczęły więc dostrzegać potrzebę włączania swoich nabywców do procesu współkreowania wartości. Fakt ten stał się bazą dla pojawienia się idei „prosumpcji”.
Pojęcie to zostało sformułowane przez A. Tofflera3. W zamyśle tego autora „prosumpcja” oznacza połączenie obszaru związanego z wytwarzaniem oraz obszaru konsumpcji należącego do konsumentów, którzy są zarówno producentami,
jak i konsumentami produktów. Tak więc konsumenci, którzy wytwarzają produkty na własne potrzeby albo współpracują z przedsiębiorstwem, stają się według A. Tofflera prosumentami. Istota prosumpcji polega na wytwarzaniu dóbr
i usług przez indywidualne jednostki, które w ten sposób uniezależniają się od
biernej konsumpcji. W literaturze pisze się o nastaniu epoki/wieku konsumentów. Autorzy podkreślają, że współczesną konsumpcję charakteryzuje właśnie
prosumpcja4.
W kontekście problematyki dotyczącej rynku energii pojęcie „prosument”,
wywodzące się od połączenia słów „producent” oraz „konsument”, należy rozumieć jako dotychczasowego odbiorcę, który podejmuje decyzję o produkcji
energii na własne potrzeby5. Energetyka prosumencka polega na produkcji przez
podmiot energii na własne potrzeby i przekazywaniu jej nadwyżki do systemu
2

Por. H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, Podstawy marketingu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 1999.
3
Por. A. Toffler, The Third Wave. Bantam Books, New York 1980; idem, Trzecia fala. PIW, Warszawa
1997, s. 246–264.
4
Por. Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2010.
5
A. Koszarek-Cyra, Industrial prosumers w dobie energetycznej rewolucji, [w:] J. Popczyk, R. Kucaba,
K. Dębowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej,
ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Wydawnictwo
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 65.
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elektroenergetycznego. Odbiorca energii jest zarówno producentem, jak i konsumentem. Prosumpcja wiąże się z obniżaniem kosztów produkcji, wykorzystaniem
nadwyżek energii, jak również odpadów poprodukcyjnych. Energetyka prosumencka jest produkcją energii na małą skalę w oparciu o niskoemisyjne metody
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jak wskazuje J. Rifkin w „Trzeciej
Rewolucji Przemysłowej”, idea energetyki prosumenckiej opiera się na6:
1) rozwoju odnawialnych źródeł energii,
2) przekształcaniu budynków w mikroelektrownie, które wytwarzają energię
odnawialną,
3) zastosowaniu w każdym budynku technologii umożliwiających magazynowanie energii,
4) wykorzystaniu technologii internetowych w celu stworzenia sieci wymiany
energią,
5) wyposażeniu floty transportowej w pojazdy oparte na ogniwach paliwowych oraz energii elektrycznej.
Według cytowanego autora odbiorca tradycyjny stanie się aktywnym i świadomym prosumentem, który uniezależni się od systemu energetycznego. Aby tradycyjni odbiorcy energii stali się aktywnymi prosumentami, musi jednak nastąpić
zmiana na poziomie świadomości społecznej i zmian ustawodawczych.
Praktyka wykazuje, że energetyka prosumencka często sprowadzana jest wyłącznie do gospodarstw domowych. Należy jednak podkreślić, że to innowacyjne
rozwiązanie nie jest wyłącznie skierowane do tego segmentu odbiorców energii.
Nie można pomijać bowiem podmiotów gospodarczych.
Pierwotne założenie ustawodawcy, sformułowane w Ustawie o odnawialnych
źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r., ograniczało prosumpcję wyłącznie do
gospodarstw domowych, dyskryminując tym samym podmioty gospodarcze.
Zgodnie z obowiązującą w ustawie o OZE definicją „prosumenta” rozumiano to
pojęcie jako „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na
podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby
własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą”7. Zgodnie z zapisem zawartym w nowelizacji z 19 lipca 2019 r. przez „prosumenta energii odnawialnej” rozumie się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną
wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji,
6

J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa: jak lateralny model władzy inspiruje cele pokolenia i zmienia
oblicze świata. Wydawnictwo Sonia DRAGA, Katowice 2012, s. 60–61.
7
Ustawa o odnawialnych źródłach energii, 20 lutego 2015 r., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf (dostęp 20.02.2015).
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który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy
końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej”8.
Nowa definicja prosumenta dopuszcza udział w rynku podmiotów gospodarczych i możliwość sprzedaży nadwyżek produkowanej energii elektrycznej przy
założeniu, że nie jest to przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.
Zmiana ta stanowi istotną zachętę dla przedsiębiorców do budowania odnawialnych źródeł energii, co w perspektywie najbliższych lat powinno poprawić dynamikę rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
Idea prosumpcji energii elektrycznej wpisuje się w koncepcję zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja ta pojawiła się w połowie lat 80. w Europie
Zachodniej. Jej celem jest działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
przeciwdziałanie degradacji zasobów naturalnych i krajobrazowych, jak również
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społecznym. Współcześnie ochrona środowiska naturalnego stała się jednym z najważniejszych problemów. Uznaje się,
że powstrzymywanie degradacji przyrody jest warunkiem przetrwania cywilizacji
w skali globalnej. Wiadomo też, że jednym z ważniejszych zagrożeń współczesności jest konsumpcja, w tym konsumpcja energii elektrycznej. Konsumpcja łączy się
ze stylem życia oraz sposobami zaspokajania potrzeb. Przeciwwagą dla procesów
degradacji środowiska naturalnego jest więc wzrost świadomości ekologicznej
konsumentów.

2. Energetyka prosumencka
We współczesnym świecie wciąż rośnie zużycie energii, która stanowi podstawowy czynnik zaspokajania potrzeb człowieka. Wzrost popytu na energię wiąże
się z szybkim rozwojem technologicznym w ciągu ostatniego stulecia. W związku z powyższymi trendami narasta potrzeba znalezienia właściwego rozwiązania dla bezpiecznego rozwoju energetyki. Według Międzynarodowej Agencji
Energii (IEA) zwiększenie efektywności energii jest korzystne ekonomicznie, realizuje cele środowiskowe oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Niestety zmniejszenie energochłonności nie rozwiązuje wszystkich
problemów. Cały system energetyczny wymaga przebudowy i zamiany modelu
8

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, 19 lipca 2019 r., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU20190001524/T/D20191524L.pdf (dostęp 19.07.2019).
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scentralizowanego na model bardziej rozproszony. Ważnym priorytetem rozwoju
jest uniezależnienie energetyki od surowców kopalnych. Cel ten może być osiągnięty dzięki rozwojowi energetyki prosumenckiej. Najpopularniejszymi technologiami energetyki z odnawialnych źródeł energii, wykorzystywanymi przez
prosumentów, są:
1) mikroelektrownie wodne,
2) mikroelektrownie wiatrowe,
3) mikrosystemy fotowoltaiczne,
4) kolektory słoneczne – wielkoobszarowe systemy fotowoltaiczne,
5) mikrosystemy kogeneracyjne na biogaz i biopłyny,
6) kotły do spalania biomasy.
Wymienione technologie wiążą się z ideą zrównoważonego rozwoju, przy czym
w większości powinny być realizowane na obszarach wiejskich w związku z dużą
dostępnością „mediów” będących źródłem energii:
1) dla elektrowni wodnych – są to rzeki, na których można zbudować
spiętrzenie,
2) dla mikroelektrowni wiatrowych – są to niezabudowane obszary wystawione na działanie wiatrów,
3) dla mikrosystemów fotowoltaicznych – jest to energia uzyskiwana z promieniowania słonecznego na niewielkich powierzchniach, np. dachach
budynków,
4) dla kolektorów słonecznych dużej mocy – mogą być to niezacienione duże
powierzchnie na stokach południowych,
5) dla systemów kogeneracyjnych – miejsca o niewysokim koszcie pozyskania biogazu i biopaliwa,
6) dla kotłów do spalania biomasy – miejsca zlokalizowane w niewielkiej odległości od producentów biomasy, którymi są gospodarstwa rolne.
Reasumując, dostępne źródła energii ekologicznej, które są związane z ideą
zrównoważonego rozwoju, znajdują zastosowanie głównie na obszarach wiejskich.
Obecnie zmiany w ustawodawstwie UE idą w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii9. Dostosowanie użytkowników energii elektrycznej do ustawodawstwa unijnego widać na przykładzie danych, które wskazują, że coraz więcej
gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych w Polsce jest zainteresowanych pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł. Ten rodzaj pozyskiwania
energii łączy się z dostępem do relatywnie niedrogich źródeł oraz nieszkodliwych
9

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, 20 lutego 2015 r., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf (dostęp 19.07.2019).
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dla środowiska naturalnego. Energetyka prosumencka staje się alternatywą dla
energetyki konwencjonalnej. Korzyści płynące z tego rozwiązania to m.in.: redukcja kosztów bieżących, uniezależnienie się od dostawcy sieciowego, zwiększenie
niezawodności dostaw energii (przy założeniu posiadania magazynów energii),
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, ekologiczne miejsca pracy.
Energetyka prosumencka zyskuje coraz większą popularność w krajach Europy
Zachodniej, ponieważ pozwala na osiągnięcie samowystarczalności energetycznej,
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego państw, jak również
do ochrony środowiska naturalnego.
Rozwój energetyki prosumenckiej na świecie przebiega w sposób zróżnicowany. Ma na to wpływ wiele czynników, w tym czynniki ekonomiczne (koszty
związane z rozpoczęciem własnej produkcji), czynniki społeczne (wartości i poglądy), czynniki technologiczne (wiążące się m.in. ze zwiększeniem efektywności
urządzeń, infrastrukturą smart-gridową) oraz czynniki administracyjno-prawne10.
Największymi beneficjentami energetyki konsumenckiej są gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządowe11.

3. Charakterystyka powiatu lubelskiego
Powiat lubelski położony jest w południowo-wschodniej Polsce. Leży na terenie województwa lubelskiego. Powiat lubelski zamieszkuje około 713,4 tys. mieszkańców. Lubelszczyzna jest jednym z najmniej zaludnionych obszarów Polski.
Centralnym punktem jest Lublin, który liczy 348,5 tys. mieszkańców. Posiada on
też najwyższą gęstość zaludnienia – 2 363 osób/km2. Występują tu duże dysproporcje między rozwojem miasta a obszarów wiejskich. Te ostatnie charakteryzują się niższym rozwojem przedsiębiorczości i niższym poziomem infrastruktury
technicznej. Obszary wiejskie zajmują ok. 96% powierzchni regionu. Zamieszkuje
je 1 149 tys. osób. Jest to ok. 53% ludności. Lubelszczyzna tradycyjnie posiada
głównie charakter rolniczy, jest jednym z największych w kraju producentów zbóż,
warzyw i owoców. Województwo lubelskie jest jednym z najsłabiej uprzemysłowionych regionów Polski. Rozwój usług, który jest priorytetem wysoko rozwiniętych gospodarek światowych, pozostaje na niezbyt wysokim poziomie. Raport
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wskazuje, że podregion lubelski
10

Por. Ibidem, s. 66–67.
Por. D. Niedziółka, P. Czyżak, Ryzyko rozwoju energetyki prosumenckiej, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba,
K. Dębowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej,
ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Wydawnictwo
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 76.

11
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kwalifikuje się do kategorii obszarów o przeciętnej atrakcyjności dla działalności
usługowej. W regionie przeważają usługi, których realizacja wymaga mniejszej
wiedzy. Działalność usług wysokiej techniki zlokalizowana jest głównie w Lublinie
– ok. 41% podmiotów. Specyfiką regionu są usługi turystyczne12.

4. Prosumpcja na przykładzie gmin powiatu lubelskiego i miasta
Lublina
Zjawisko prosumpcji energii elektrycznej dotyczy dwóch grup prosumenckich:
1) wytwórców produkujących energię elektryczną na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej,
2) wytwórców produkujących energię elektryczną na potrzeby gospodarstw
domowych.
Wytwórcy ci różnią się przede wszystkim wartością mocy zainstalowanej oraz
typem odnawialnego źródła energii (OZE). Wybór typu OZE determinowany jest
kosztami budowy elektrowni, stąd wytwórcy produkujący na potrzeby działalności gospodarczej budują zarówno kosztowne elektrownie (wodne, wiatrowe,
geotermalne, z biogazu, z gazu ziemnego, z biomasy, z pływów morskich, z falowania powierzchni wody), jak i duże farmy fotowoltaiczne wytwarzające energię z promieniowania słonecznego. Wytwórcy produkujący energię elektryczną
na potrzeby gospodarstw domowych budują na ogół relatywnie tanie instalacje
fotowoltaiczne o niewielkiej mocy zainstalowanej. Dla gospodarstw domowych
najbardziej typowe są instalacje od 1 do 5 kW mocy zainstalowanej. Na obszarach
wiejskich stanowią one 63%, a w Lublinie 52%. Wytwórcy dysponujący większym
potencjałem zasobów odnawialnych źródeł energii zlokalizowani są w większości na obszarach wiejskich. Wskazuje to na znacznie większy potencjał obszarów
wiejskich w udziale idei zrównoważonego rozwoju w kontekście uczestnictwa
w prosumenckim rynku energii elektrycznej (tab. 1).

12

Na podstawie: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju
wsi i rolnictwa, Warszawa 2010, http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/rozne_agenda_itp_
/2010.03-KROWaxc.pdf (dostęp 19.07.2019).
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Tabela 1. Liczba instalacji fotowoltaicznych ze względu na moc zainstalowaną – stan na koniec maja
2019 r.
Gmina

Lublin
Niedrzwica Duża
Krzczonów
Głusk
Konopnica
Jastków
Niemce
Wólka
Garbów
Bychawa
Bełżyce
Strzyżewice
Jabłonna
Wojciechów
Borzechów
Wysokie
Suma

do 5 kW Do 10 kW do15 kW do 20 kW do 25 kW do 30 kW do 40 kW Razem

103
56
70
23
23
28
21
17
15
21
13
11
13
7
5
2
428

65
15
0
17
16
12
15
11
12
5
9
8
6
10
2
2
205

6
0
1
1
1
0
1
3
1
0
1
2
1
0
1
0
19

7
1
0
0
2
2
1
1
2
1
2
0
0
0
0
0
19

4
0
0
0
0
1
0
2
2
1
0
1
0
1
0
0
12

1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4

12
2
0
2
1
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
0
23

198
74
71
44
44
43
39
37
32
29
27
22
20
18
8
4
710

Źródło: oprac. własne na podst. danych PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

Instalacje do 10 kW stanowią 27% na obszarach wiejskich i 32% w Lublinie,
a instalacje powyżej 10 kW, typowe dla przedsiębiorstw lub gospodarstw rolniczych, stanowią zaledwie 10% na obszarach wiejskich i 16% w Lublinie. Na
obszarach wiejskich powiatu lubelskiego występują 3 typy odnawialnych źródeł
energii: elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne i źródła energii wytwarzające
z promieniowania słonecznego. W Lublinie zlokalizowane są: elektrownia wodna i źródła energii wytwarzające z promieniowania słonecznego. Dane ilościowe
przedstawiono w tab. 2.
W gminie Bełżyce pracują dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy
1 500 kW, w gminie Głusk 1 elektrownia wodna o mocy 41 kW. Pozostałe 512
instalacji to instalacje fotowoltaiczne. Dla porównania w Lublinie funkcjonuje
jedna elektrownia wodna i 198 fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana zobrazowana została w tab. 3.
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Tabela 2. Liczba zainstalowanych odnawialnych źródeł energii ze względu na typ – stan na koniec
maja 2019 r.
Gmina

Elektrownia
Elektrownia wodna prze- Źródła energii wytwarzające
wiatrowa na lądzie
pływowa do 0,3 MW
z promieniowania słonecznego
szt.
szt.
szt.

Lublin
1
198
Niedrzwica Duża
74
Krzczonów
71
Głusk
1
44
Konopnica
44
Jastków
43
Niemce
39
Wólka
37
Garbów
32
Bychawa
29
Bełżyce
2
27
Strzyżewice
22
Jabłonna
20
Wojciechów
18
Borzechów
8
Wysokie
4
Suma
2
2
710
Źródło: oprac. własne na podst. danych PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

Razem
szt.

199
74
71
45
44
43
39
37
32
29
29
22
20
18
8
4
714

Tabela 3. Moc zainstalowana w OZE zlokalizowanych na terenie powiatu lubelskiego – maj 2019 r.
Gmina

Elektrownia
Elektrownia wodna
wiatrowa na lądzie przepływowa do 0,3 MW
kW

kW

Źródła energii wytwarzające z promieniowania
słonecznego
kW

Lublin
30
1 693,035
Niedrzwica Duża
433,615
Głusk
41
333,985
Wólka
366,81
Konopnica
318,55
Garbów
261,72
Niemce
261,39
Jastków
252,21
Bełżyce
1 500
247
Krzczonów
226,35
Bychawa
176,065
Strzyżewice
153,37
Wojciechów
135,9
Jabłonna
111,78
Borzechów
49,4
Wysokie
22,1
Suma końcowa
1 500
71
5 043,28
Źródło: oprac. własne na podst. danych PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

Razem
kW

1 723,035
433,615
374,985
366,81
318,55
261,72
261,39
252,21
1 747
226,35
176,065
153,37
135,9
111,78
49,4
22,1
6 614,28

213

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Analiza mocy zainstalowanej obrazuje różnicę w możliwościach wytwórczych
dużych farm wiatrowych w stosunku do możliwości wytwórczych małych elektrowni wodnych czy fotowoltaiki. Dwie elektrownie wiatrowe mają możliwości
wytwórcze na poziomie 50% wszystkich instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na analizowanym obszarze. Niemniej jednak generacja rozproszona na analizowanym obszarze dysponuje ponad dwukrotnie większą mocą zainstalowaną.
Analizując dane ilościowe pod względem realizacji mikroinstalacji, można stwierdzić, że jest ich najwięcej w gminach Niedrzwica Duża, Krzczonów, a najmniej
w gminach Borzechów i Wysokie, przy czym w Krzczonowie dominują instalacje
o niewielkiej mocy zainstalowanej. Procentowy udział OZE w zestawieniu z liczbą odbiorców energii elektrycznej na analizowanych obszarach wiejskich, który
wynosił 57 314 na koniec maja 2019 r., nie jest duży i wynosi zaledwie 0,89% gospodarstw domowych. Wartość ta wskazuje, że proces aktywności prosumenckiej
na badanym obszarze dopiero się zaczyna. Łączna moc zainstalowana instalacji
fotowoltaicznych na obszarach wiejskich w powiecie lubelskim wynosi 4,9 MW,
a w Lublinie 1,7 MW. Dla porównania: w 2017 r. instalacje prosumenckie w Polsce
dysponowały łączną mocą zainstalowaną wynoszącą 50 MW, a po trzech kwartałach 2018 r. było to łącznie 100 MW. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki
pod koniec 2018 r. działało w Polsce ponad 55 tys. instalacji prosumenckich13.
Analizując ilość energii produkowanej w Polsce z odnawialnych źródeł energii
na tle państw UE, można stwierdzić, że w 2016 r. w Polsce było to 13,4%, gdzie
średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 19,6%. Najgorzej sytuacja wyglądała
na Malcie – 5,6%. Węgry wyprodukowały 7,2%, a Luksemburg 6,7%. Na przeciwnym biegunie znajdowały się Niemcy z produkcją na poziomie 53,7%, Chorwacja
(46,7%) oraz Łotwa (51,3%)14.
Należy jednak podkreślić, że w powiecie lubelskim stale następuje rozwój prosumpcji energii elektrycznej. Dla potwierdzenia tendencji rozwojowej analizie
poddano zmianę aktywności prosumenckiej gospodarstw domowych (tab. 4) na
badanym obszarze w latach 2015–2019.
Dla porównania w tab. 5 zestawiono analogiczne dane dotyczące podmiotów
innych niż gospodarstwa domowe.

13

https://www.salon24.pl/u/energetyka/944745,dobre-prognozy-dla-fotowoltaiki-liczba-instalacji-pro
sumenckich-bedzie-wzrastac (dostęp 19.07.2019).
14
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/d/de/Table_3-Share_of_electricity_from_
renewable_sources_in_gross_electricity_consumption_2004-2016.png (dostęp 19.07.2019).
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Tabela 4. Liczba instalacji wytwarzających energię z promieniowania słonecznego w gospodarstwach
domowych przyłączonych do systemu energetycznego w latach 2015–2019
Gmina

Bełżyce
Borzechów
Bychawa
Garbów
Głusk
Jabłonna
Jastków
Konopnica
Krzczonów
Lublin
Niedrzwica Duża
Niemce
Strzyżewice
Wojciechów
Wólka
Wysokie
Suma

2015
szt.

2016
szt.

2
2
3
2

3
9
3
1
7
5

10
1
3
1
3
27

2

16
7
6
1
3
9
1
73

2017
szt.

4
1
3
6
11
2
6
13
1
40
17
5
5
6
5
1
126

2018
szt.

12
4
9
10
17
11
15
11
53
50
33
19
8
8
9
1
270

2019
szt.

6
2
10

7
4
10
8
17
42
12
3
6
1
4
132

Razem
szt.

24
7
25
25
40
20
41
39
71
158
70
36
21
18
30
3
628

Źródło: oprac. własne na podst. danych PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

Tabela 5. Liczba instalacji wytwarzających energię z promieniowania słonecznego w podmiotach
innych niż gospodarstwach domowe, przyłączonych do systemu energetycznego w latach
2015–2019
Gmina

Bełżyce
Borzechów
Bychawa
Garbów
Głusk
Jastków
Konopnica
Lublin
Niedrzwica Duża
Niemce
Strzyżewice
Wólka
Wysokie
Suma

2015
szt.

1

6

1
1
9

2016
szt.

1

2017
szt.

1

4

1
2
1
1
10

4
1
1

7

2018
szt.

1
1
3
2
3
1
1
20
2

2019
szt.

1
1
1
3
8
1
1

4

2

38

18

Razem
szt.

3
1
4
7
4
2
5
40
4
3
1
7
1
82

Źródło: oprac. własne na podst. danych PGE Dystrybucja Oddział Lublin.
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Zaprezentowane dane potwierdzają tezę, że wobec ustawodawstwa obowiązującego do 2019 r. wiodącą rolę odgrywały gospodarstwa domowe. Nieznaczny
wzrost aktywności na polu instalacji fotowoltaicznych w podmiotach innych niż
gospodarstwa domowe odnotowano dopiero w 2018 r., kiedy znane już były akty
ustawodawcze Rządu, umożliwiające wejście na rynek prosumpcji podmiotom
gospodarczym. Tendencja ta z całą pewnością będzie się utrzymywać, co widać
na przykładzie cząstkowych danych z 2019 r.
Analizując dane, można stwierdzić systematyczny wzrost liczby instalacji prosumenckich. W roku 2015 na obszarach gmin wiejskich zainstalowano
ich zaledwie 20, a w Lublinie – 16. W roku 2018 odnotowano blisko 10-krotny
wzrost aktywności w tym zakresie. Wzrost ten jest stymulowany przez politykę
Unii Europejskiej i dotacje na ten cel, które coraz chętniej wykorzystują gminy.
Obserwuje się stały wzrost aktywności gmin, które – pozyskując dopłaty – obniżają koszt instalacji prosumenckich, co stanowi istotną zachętę dla odbiorców
energii elektrycznej do przejścia z roli konsumenta do roli producenta. Dotacje
pozyskiwane przez gminy przeznaczone są na dofinansowanie niewielkich instalacji od 2 do 5 kW i w tym przedziale mocowym należy prognozować największy
przyrost instalacji, choć zmiany ustawodawcze z pewnością zachęcą podmioty
gospodarcze do ograniczania kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej,
jak też do niewielkiej nadprodukcji na potrzeby komercyjne.

Podsumowanie
We współczesnym świecie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Wzrost popytu wiąże się z szybkim rozwojem technologicznym. Jednocześnie
zmniejszenie energochłonności urządzeń nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z ochroną środowiska. Jednym z najistotniejszych priorytetów
rozwoju zrównoważonego jest uniezależnienie energetyki od surowców kopalnych, a tym samym zmniejszenie spalania paliw stałych. Może on być osiągnięty
dzięki wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Energetyka
z odnawialnych źródeł energii stanowi doskonałą alternatywę dla energetyki
konwencjonalnej. Wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju i stanowi doskonałą perspektywę rozwoju obszarów wiejskich. Celem analizy było zaprezentowanie poziomu rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach wiejskich
powiatu lubelskiego: w Bełżycach, Borzechowie, Bychawie, Garbowie, Głusku,
Jabłonnie, Jastkowie, Konopnicy, Krzczonowie, Niedrzwicy Dużej, Niemcach,
Strzyżewicach, Wojciechowie, Wólce, Wysokim w perspektywie poziomu rozwoju OZE w Lublinie. W opracowaniu wyjaśniono pojęcia prosumpcja, prosument
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i prosument energii elektrycznej. Opisano także stan rozwoju OZE na koniec maja
2019 r. w powiecie lubelskim oraz przedstawiono dane z lat 2015–2019 dotyczące
dynamiki rozwoju OZE na badanym obszarze.
W 2018 r. najbardziej aktywni są mieszkańcy gminy Krzczonów. Podyktowane
jest to udziałem gminy w projekcie UE „Energia ze źródeł odnawialnych =
czyste powietrze w Gminie Krzczonów” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–202015. Dobry wynik
w gminie Niedrzwica Duża podyktowany jest udziałem w analogicznym projekcie16. We wszystkich analizowanych gminach prowadzone są programy naboru
wniosków od mieszkańców w celu pozyskania dotacji z programu operacyjnego
województwa Lubelskiego. Wobec korzystnych zmian w prawodawstwie, zawartych w ustawie o OZE, tendencja wzrostu rynku prosumenckiego będzie się nasilać, choć barierą w dalszym ciągu będzie udział środków własnych odbiorców
energii elektrycznej w realizacji projektu, który waha się od 30 do 50%, co przy
szacunkowym koszcie instalacji prosumenckiej na poziomie 5 000 zł/kW stanowi
duży wysiłek finansowy dla gospodarstwa domowego.
Badany obszar wpisuje się w tendencje ogólnopolskie. Udział produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych w Polsce w 2010 r. wynosił zaledwie
2,1%. Wg prognozy do 2030 r. ma wynieść 7,2%. Wzrost produkcji pomiędzy
rokiem 2014 i 2015 wyniósł 283,6 MW i stanowi wzrost o 69,4%17. W maju 2019 r.
gospodarstwa domowe dysponowały mocą zainstalowaną 3 377 kW mocy, a podmioty inne niż gospodarstwa domowe posiadały moc zainstalowaną na poziomie
1 666 kW. Elektrownie wiatrowe dysponowały z kolei 1 500 kW, a wodne 71 kW18.
Potwierdza to tendencje ogólnoeuropejskie do budowy rozproszonych systemów
wytwórczych zdominowanych przez małych wytwórców ze znaczącym udziałem
gospodarstw domowych. Dane na przykładzie Lublina wskazują również relatywnie wysoki potencjał miasta w realizacji stosunkowo kosztownych instalacji
prosumenckich. Na podstawie porównania obszarów wiejskich na przykładzie
powiatu lubelskiego i miasta Lublina widoczna jest większa aktywność mieszkańców miasta w realizacji rozwoju prosumpcji. Patrząc na zmiany ustawodawcze

15

http://krzczonow.eurzad.eu/odnawialne-zrodla-energii-czyste-powietrze-w-gminie-krzczonow/
(dostęp 19.07.2019).
16
http://www.niedrzwicaduza.pl/news/informacja-dla-mieszkancow-zainteresowanych-odnawialnymizrodlami-energii---nowy-nabor-wnioskow-do-udzialu-w-projekcie (dostęp 19.07.2019).
17
https://www.energetyka24.com/perspektywy-rozwoju-odnawialnych-zrodel-energii-w-polsce
(dostęp 19.07.2019).
18
Dane ilościowe PGE Dystrybucja Oddział Lublin.
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w 2019 r., należy podkreślić, że duży rozwój w podmiotach innych niż gospodarstwa domowe świadczy o dostosowaniu się do prawodawstwa w celu optymalizacji
kosztów działalności organizacji.
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Elżbieta Kołodziej1

Rozdział XII

Rola banków spółdzielczych
w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Wprowadzenie
W rzeczywistości społeczno-gospodarczej obserwuje się prowadzenie działań
poza granicami narodowymi, co prowadzi do powiązania gospodarki z międzynarodowym kapitałem. Jednakże gros działań gospodarczych ma charakter lokalny
bądź regionalny.
Społeczności lokalne wyróżniają trzy cechy: wspólne, określone terytorium,
wspólne instytucje, zajmujące się potrzebami swoich członków, oraz trwałe więzi2.
Banki spółdzielcze, w odróżnieniu od banków komercyjnych, mają wspólnotowy
charakter. Dla banków spółdzielczych duże znaczenie, oprócz celu gospodarczego,
ma integrowanie społeczności, w której funkcjonują. Są instytucjami działającymi w małych środowiskach i stanowią nieodłączną część systemu finansowego
rynków lokalnych. Zapewniają również odpowiednią dywersyfikację sektora
bankowego.

1

Dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Ekonomii
i Agrobiznesu; elzbieta.kolodziej@up.lublin.pl
2
L. Gilejko, Funkcje społeczności lokalnych i szanse ich realizacji. Rocznik Żyrardowski, 2002, nr 1,
s. 66.
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Banki spółdzielcze nawiązują silne, stabilne relacje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, są liderem w finansowaniu sektora rolnego. Wspomagają swoich
klientów i właścicieli w osiąganiu korzyści ekonomicznych. Za swoje poczynania
banki spółdzielcze ponoszą odpowiedzialność przed społecznością lokalną, czyli
wobec partnerów biznesowych, pracowników, nawet wobec przyszłych pokoleń.

1. Wieś jako społeczność lokalna
Lokalność to utożsamianie się z tak zwanymi „małymi ojczyznami”. W środowisku lokalnym zaspokajane są podstawowe potrzeby. Jest to miejsce, gdzie
produkuje się dobra i usługi w konkretnym środowisku materialnym i społecznym
dla konsumentów, dla siebie i swojego najbliższego otoczenia3. W interesie jednostek tworzących społeczność lokalną, jak też samej społeczności, leży dążenie
do rozwoju. Procesy rozwoju lokalnego prowadzą do odkrywania i uruchamiania
miejscowych walorów, czynników oryginalnych i konkurencyjnych wobec otoczenia. Jego przejawem są wszelkie zmiany i procesy społeczno-ekonomiczne prowadzące do bardziej efektywnego, innowacyjnego i racjonalnego wykorzystania
zasobów będących w dyspozycji lokalnej społeczności.
Koncepcje rozwoju lokalnego opierają się na założeniu wysokiego poziomu
świadomości obywatelskiej członków wspólnoty lokalnej, a przede wszystkim
poczuciu wspólnego dobra4. Wszelkie zmiany, w tym też ekonomiczne, dokonują
się pod wpływem sił społecznych i mechanizmów rynkowych, które mogą być
w pewnym zakresie korygowane przez władze samorządowe5. Dla członków społeczności jest to propozycja odegrania roli aktywnej, alternatywy wobec postawy
wyczekującej na pomoc zewnętrzną. Szczególna rola w tych procesach przypada
miejscowym elitom, a zwłaszcza władzom lokalnym, które są głównym podmiotem mającym wpływ na koniunkturę gospodarczą i dokonujące się w gminach
procesy rozwojowe.

3

Por. R. A. Nisbet, Moral Values and Community, [in:] R. L. Warren, Perspectives on The American
Community. Rand McNelly, Chicago 1973, p. 90–91; M. Adamowicz, Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, [w:] idem (red.), Strategie rozwoju lokalnego, t. 1. Aspekty instytucjonalne. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2003, s. 13; M. Kłodziński, Jak aktywizować gminę wiejską, [w:] M. Kłodziński,
W. Dzun (red.), Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. IRWiR PAN, Katedra Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Warszawa 2003, s. 20.
4
G. Prawelska-Skrzypek, Planowanie strategiczne a demokratyzacja życia na wsi, [w:] M. Kłodziński,
Cz. Siekierski (red.), Strategia rozwoju gmin wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997, s. 85.
5
Por. M. Adamowicz, Kształtowanie rozwoju lokalnego, [w:] idem (red.), Strategie rozwoju lokalnego,
t. 2. Aspekty instrumentalne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 12.
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Rozwój wiejskiej społeczności lokalnej, często utożsamianej z gminą wiejską,
wymaga zidentyfikowania jej istniejącego stanu ekonomiczno-społecznego i opisania jasnych, konkretnych celów rozwoju, a więc określenia jej strategii. Strategia
jest zapisem dokonanych wyborów, gradacji celów, do których dana społeczność
dąży w danych warunkach, w ramach przyjętego horyzontu czasowego6. Stwarza
podstawy do zainicjowania zrównoważonego rozwoju w oparciu o lepsze wykorzystanie własnych zasobów i mocnych stron oraz potencjału miejscowych podmiotów. Zapewnia także lepsze wykorzystanie środków finansowych gminy oraz
ich powiązanie ze środkami pochodzącymi z innych źródeł.
Strategia w odniesieniu do obszarów wiejskich wymaga7:
1) klarownego określenia celów i kierunków rozwoju,
2) podporządkowania działań doraźnych działaniom długofalowym,
3) dążenia do zrównoważonego rozwoju,
4) maksymalnego wykorzystania walorów gminy, silnych stron i szans rozwojowych oraz kompensowania i minimalizowania słabych stron i zagrożeń,
5) lepszego zagospodarowania zasobów (ludzi, wiedzy, środków finansowych,
instytucji),
6) zmniejszenia niepewności i ryzyka działania lokalnych przedsiębiorców,
przełamywania poczucia bezsilności i braku perspektyw,
7) wzmocnienia oddolnej inicjatywy, umożliwienia wpływu społeczności lokalnej na kierunki rozwoju danego obszaru oraz jego sukces,
8) umocnienia pozycji gminy przez poszerzanie sfer przyciągania i oddziaływania na inne zewnętrzne podmioty,
9) efektywniejszego gospodarowania środkami budżetu gminy i stymulowania przez władze lokalne zmian zgodnych z programem rozwoju,
10) wykorzystywania szans na uzyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł
zasilania.
Formułowanie koncepcji rozwoju wymaga zaangażowania władz samorządowych oraz liderów i członków środowiska. Budowanie strategii stanowi płaszczyznę porozumienia społeczności i władz wokół problemów rozwoju danego

6

G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Refleksje o strategiach lokalnych, [w:] eidem (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Studia Regionalne i Lokalne, nr 25 (58), Uniwersytet Warszawski,
Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1998, s. 194.
7
Por. M. Słodowa-Hełpa, Jak budować regionalne strategie rozwoju społeczno-ekonomicznego wsi i rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 1995, nr 3, s. 29–30; M. Kłodziński, Strategia wielofunkcyjnego rozwoju gmin
w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1996, nr 2, s. 63–77.
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obszaru. Między potrzebami społecznymi a dążeniami władz powinna występować zgodność. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia wynika
z presji politycznej, nacisku opinii publicznej i grup interesu.

2. Czynniki wpływające na poziom rozwoju obszarów wiejskich
Przekształcenia gospodarcze i społeczne dokonują się w sposób nierównomierny. Badania nad koniunkturą gospodarczą gmin w Polsce dowiodły, że na
zróżnicowanie stopnia rozwoju poszczególnych regionów i gmin wpłynęły najsilniej: położenie w historycznym regionie oraz status administracyjny. Okazuje
się, iż granice dawnych państw zaborczych oddziałują na współczesne procesy
gospodarcze, społeczne i polityczne. Odrębne warunki rozwoju w państwach zaborczych wpłynęły na poziom wzrostu gospodarczego, sieć infrastruktury, urbanizację, a nawet na zachowania ludności, ich aktywność, system wartości i krajobraz kulturowy. Pod względem dynamiki rozwojowej, aktywności gospodarczej
i społecznej sytuacja jest najkorzystniejsza na Ziemiach Zachodnich, natomiast
najmniej dynamiczne są tereny wschodniej części kraju (Kongresówka i Galicja)8.
Na rozwój lokalny wpływ mają czynniki zewnętrzne (egzogeniczne), wynikające z ogólnej sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju czy działań władzy
centralnej, oraz czynniki wewnętrzne (endogeniczne) – kształtowane przez dane
środowisko, na które mogą w pewnym stopniu wpływać lokalne władze.
Do czynników egzogenicznych zaliczyć można9:
–– ustrój państwa, ustrój samorządu terytorialnego,
–– porządek prawny, w szczególności dotyczący funkcjonowania i finansowania gmin,
–– poziom rozwoju gospodarczego kraju,
–– sytuację polityczną kraju,
–– otoczenie instytucjonalne,
–– położenie geograficzne i wyposażenie w zasoby naturalne (jakość gleb,
rzeźba terenu),
8

G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w latach
1995–1997, [w:] eidem (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’95. Raport
z pierwszego etapu badań. Studia Regionalne i Lokalne, nr 16 (49), Uniwersytet Warszawski, Europejski
Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1996, s. 16.
9
Oprac. własne na podst. Z. Gilowska, Finansowe bariery rozwoju lokalnego, [w:] G. Gorzelak,
B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’96. Studia Regionalne
i Lokalne, nr 18 (51), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego,
Warszawa 1997, s. 34–50; K. Duczkowska-Małysz, Rolnictwo, wieś, państwo. Wokół interwencji państwa
w sferę wsi i rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 70–99.
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–– dziedzictwo kulturowe,
–– położenie względem aglomeracji,
–– dostępność i stabilność źródeł finansowania pochodzących z budżetu
państwa,
–– dostępność innych zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów
czy emisji papierów wartościowych.
Zewnętrzne uwarunkowania mogą stymulować lub blokować rozwój lokalny.
Niezwykle ważne są ekonomiczne uwarunkowania. Brak podmiotowości ekonomicznej, skromna samodzielność finansowa stanowią ograniczenia systemowe
lokalnych społeczności, ograniczają możliwości prowadzenia sprawnej polityki
lokalnej i wykorzystania innych wewnętrznych czynników rozwoju.
Do czynników endogenicznych rozwoju lokalnego zaliczyć można10:
–– cechy, wartości i postawy danej społeczności,
–– stan i strukturę lokalnej gospodarki,
–– aktywność gospodarczą i społeczną lokalnych elit, władz oraz samych
mieszkańców,
–– obecność liderów,
–– istnienie i sprawność instytucji wiejskich integrujących środowisko lokalne
oraz wspomagających aktywność gospodarczą i społeczno-kulturalną: banków i instytucji finansowych, biur poradnictwa prawno-ekonomicznego,
instytucji doradczych, instytucji otoczenia rynkowego dla rolnictwa, agencji
rozwoju regionalnego,
–– stabilność lokalnych władz samorządowych,
–– współpracę i porozumienie pomiędzy władzą a lokalnymi elitami
i mieszkańcami,
–– stan infrastruktury technicznej i społecznej,
–– sytuację demograficzną i strukturę społeczno-zawodową ludności (poziom
kwalifikacji zawodowych, migracje, starzenie się mieszkańców, poziom
kapitału społecznego),
–– warunki lokalne dla prowadzenia działalności gospodarczej,
–– walory środowiska jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania,
–– poziom zamożności mieszkańców, dysponowanie kapitałem,
–– zasoby środków finansowych samorządu czerpane z wewnętrznych źródeł,
–– kwalifikacje osób wchodzących w skład organów samorządu gminy oraz
pracowników administracji urzędu gminy.

10

Ibidem.
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Wymienione czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogą przyczyniać się do stymulowania koniunktury danego środowiska lokalnego, mogą też stanowić bariery utrudniające rozwój i osłabiać jego dynamikę. Na obszarach wiejskich istotne znaczenie mają generowanie podstaw efektywnego rozwoju ekonomicznego
i poprawa jakości życia. Cele te są zbieżne, ponieważ trwały rozwój gospodarczy
przyczynia się do podniesienia poziomu życia. Niedorozwój gospodarczy zaznacza
się silniej w środowiskach wiejskich. Obszary wiejskie i rolnictwo charakteryzują
się niewłaściwymi relacjami kapitału, pracy i ziemi, co wpływa na ekonomiczny
wymiar gospodarowania. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna
oraz niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych rolników powodują, iż
procesy restrukturyzacji i dostosowywania gospodarstw do wymagań rynku przebiegają wolno. Przezwyciężenie tych trudności jest możliwe dzięki wspomaganiu
otoczenia instytucjonalnego gospodarki lokalnej, w szczególności poprzez oddziaływanie na kapitał ludzki, wspomaganie tworzenia instytucji obsługi biznesu,
promocję gminy, współpracę sektora publicznego z prywatnym oraz współpracę
międzygminną.

3. Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Punkt ciężkości rozwoju wsi przesuwa się z sektorowego podejścia w odniesieniu do rolnictwa na stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich. Możliwości
aktywizacji gospodarczej wsi upatrywane są w koncepcji harmonijnego, wielofunkcyjnego, a jednocześnie zrównoważonego, rozwoju. Działalność rolnicza,
tworzenie dodatkowych źródeł dochodów dla ludności wiejskiej i ochrona środowiska naturalnego stanowią podstawowe zadania i funkcje obszarów wiejskich.
Aktywizacja gospodarki na obszarach wiejskich będzie skuteczna, jeżeli będzie
zmierzać w dwóch kierunkach. Są to:
1) podejmowanie i rozwijanie inicjatyw przedsiębiorczych w dziedzinach pozarolniczych: przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł oparty na surowcach mineralnych i leśnych, zaopatrzenie w środki produkcji dla rolnictwa,
usługi rolnicze i pozarolnicze, handel, rybołówstwo, rzemiosło artystyczne,
2) rozwój rolnictwa wielofunkcyjnego oraz nacisk na ogólnospołeczne funkcje
rolnictwa.
Pierwszy obszar działań obejmuje zagadnienia związane z powoływaniem
i wspomaganiem przedsiębiorstw, organizowaniem instytucji profesjonalnie zajmujących się stymulowaniem rozwoju lokalnego, udzielaniem pomocy w pozyskiwaniu kapitału, promocją gminy, udzielaniem pomocy w przepływie rozwiązań nowatorskich i wiedzy. Drugi kierunek to rolnictwo wielofunkcyjne, które
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– obok produktów żywnościowych i surowców dla przetwórstwa – wytwarza inne
produkty lub usługi, na które istnieje zapotrzebowanie społeczne. Jest to model
rolnictwa oparty na profesjonalnie prowadzonych gospodarstwach rodzinnych.
Strategie przechodzenia do wielofunkcyjnego gospodarstwa rolnego przedstawia
tab. 1.
Tabela 1. Funkcje, strategie i działania w ramach wielofunkcyjności gospodarstw rolnych
Funkcje gospodarstwa rolnego

Strategia rozwoju
wielofunkcyjności

Mobilizacja zasobów
Reorganizacja
(organizacja i wykorzystanie) zasobów
Wytwarzanie i udostępnianie Pogłębianie
żywności
działalności

Kształtowanie krajobrazu wsi

Poszerzanie
działalności

Działania w ramach wybranych funkcji

Zatrudnienie i dochody poza gospodarstwem
Nowe tańsze techniki i technologie produkcji
Wytwarzanie produktów jakościowych
Krótsze łańcuchy dostaw
Rolnictwo organiczne i ekologiczne
Typowe produkty organiczne i ekologiczne
integrowane
Typowe produkty regionalne
Agroturystyka i ekoturystyka
Nowe działalności nierolnicze w gospodarstwie
Dywersyfikacja
Konserwacja i ochrona krajobrazu

Źródło: M. Adamowicz, Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa,
[w:] M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji
i globalizacji. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 33.

Wielofunkcyjność w obszarze zasobów oznacza ich reorganizację. Wiąże się to
ze zmianą procesów produkcyjnych, lepszym powiązaniem gospodarstwa z rynkiem, wykorzystaniem zasobów pracy poza gospodarstwem rolnym oraz zmianą
kwalifikacji. Gospodarstwo rolne staje się tylko jedną z możliwości pozyskiwania
dochodów. W sferze wytwarzania żywności dodatkowe funkcje oznaczają pogłębianie działalności rolniczej wewnątrz gospodarstwa. Polegają na łączeniu funkcji produkcyjnych ze wstępnym przygotowaniem surowców rolnych (sortowanie,
pakowanie, czyszczenie) i ich dystrybucją, wytwarzaniu surowców rolnych na
cele nierolnicze, w szczególności jako alternatywnych źródeł energii. Pogłębianie
działalności to także stosowanie ekologicznych metod produkcji czy wytwarzanie typowych produktów lokalnych bądź regionalnych opartych na oryginalnych
recepturach.
Rozwój wielofunkcyjności opiera się również na oddziaływaniu gospodarstwa
rolnego na otoczenie zewnętrzne i środowisko. Polega na poszerzaniu działalności
w środowisku wiejskim poprzez oferowanie usług agroturystycznych, ochronę,
kształtowanie i utrzymanie krajobrazu wiejskiego jako potencjału rekreacyjnego,
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turystycznego oraz atrakcyjnego miejsca zamieszkania. Działania nakierowane na
środowisko lokalne to również ochrona zabytków historycznych i przyrodniczych,
promocja stylu życia, kultury i wartości społeczności wiejskich11.
Efekty aktywności wielofunkcyjnego gospodarstwa rolnego mogą mieć wymiar wewnętrzny: wyższe i stabilne dochody, wyższe ceny, większy udział rolnika
w wartości dodanej, lepsze wykorzystanie zasobów pracy. Wielofunkcyjne gospodarstwo przynosi także korzyści dla lokalnej gospodarki i społeczności: szersza
oferta produktów, lepsza ich jakość, nowe możliwości zatrudnienia, wyższe ceny
ziemi, rozwój osadnictwa wiejskiego, poprawa i zachowanie walorów kulturowych, krajobrazowych i środowiskowych, większa liczba turystów.
Na potencjał rozwojowy nierolniczych funkcji środowisk wiejskich wpływają
determinanty przestrzenne i ekonomiczno-społeczne. Można wyróżnić uwarunkowania rozwoju terenów wiejskich w aspekcie wielofunkcyjności12:
1) populacyjne: liczba i struktura ludności, gęstość zaludnienia, zjawisko
przesiedlania się mieszkańców, praca w wielu zawodach czy brak pracy,
przygotowanie zawodowe mieszkańców, ich umiejętności wpływające na
operatywność, inwencję, skłonność do zmian i tworzenia innowacji,
2) środowiskowe: zasoby naturalne, warunki klimatyczne, jakość gleb, ukształtowanie terenu, zalesienia, walory krajobrazowe przesądzające o atrakcyjności turystycznej danego obszaru,
3) uwarunkowania infrastrukturalne,
4) uwarunkowania finansowe,
5) inne, w szczególności systemowe: system finansowy, fiskalny, oświatowy,
struktura własnościowa w sektorze rolniczym.
Z różnic w uwarunkowaniach populacyjnych, infrastrukturalnych czy finansowych mogą wynikać bariery rozwojowe. Najistotniejsze ograniczenia dla rozwoju
obszarów wiejskich stanowią13:
1) bariera popytu na wyroby i usługi oferowane przez nowo powstałe przedsiębiorstwa, będąca efektem niskich dochodów mieszkańców,

11

Na podst. M. Adamowicz, Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne…, op. cit., s. 32–35. Por. J. Kaposzta,
H. Nagy, The Role of Multifunctional Environmental Policy in The Agricultural Development. Annals of
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2003, Vol. 5, No. 6, p. 32.
12
J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed
obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. IRWiR PAN, Warszawa 2008, s. 32–33.
13
A. Woś, Polityka wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-żywnościowego w Polsce. FAPA, Warszawa 1998, s. 43–45; M. Feltynowski,
Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju. Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa 2008, s. 48–49.
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2) bariera kapitałowa – ograniczone możliwości finansowania działalności
podmiotów gospodarczych w oparciu o kapitał własny i ograniczona dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania,
3) ograniczenia instytucjonalne, będące wynikiem braku podmiotów oraz instytucji w środowisku wiejskim lub niewystarczającego ich rozwoju,
4) ograniczenia infrastrukturalne, wpływające m.in. na decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji przez kapitał prywatny,
5) niewystarczająca aktywność społeczności wiejskiej przejawiająca się niską
skłonnością do innowacyjnych rozwiązań i przedsiębiorczości.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich przejawia się w różnych wymiarach. Jego upowszechnianie dotyczy relacji między rolnictwem a społeczeństwem,
nowego modelu rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości wiejskiej oraz sfery polityki i instytucji14. Wielofunkcyjność powinna brać pod uwagę poszanowanie reguł
zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development,
rozwój samopodtrzymujący, trwały) to procesy zmian jakościowych, które zaspakajają potrzeby współczesnego pokolenia, ale jednocześnie uwzględniają potrzeby
rozwojowe przyszłych pokoleń. To takie zużywanie zasobów, by nie ograniczać
możliwości konsumpcji i zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia. Rozwój
zrównoważony oznacza harmonijne współdziałanie systemu ekonomicznego, społecznego i przyrodniczego w celu osiągnięcia ładu przestrzennego, ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Według tej koncepcji rozwój gospodarczy musi
wspierać postęp społeczny i respektować konieczność ochrony środowiska15.
Rozwój społeczno-gospodarczy zrównoważony jest więc dbałością o środowisko
naturalne. Wymiary zrównoważonego rozwoju zaprezentowano na rys. 1.
Wśród wielu poglądów na koncepcję rozwoju zrównoważonego można wyróżnić pewne wspólne elementy, które można ująć następująco16:
1) zrównoważony rozwój jest rodzajem rozwoju społeczno-gospodarczego,
który dąży do egalitaryzmu środowiskowego i społeczno-gospodarczego,
jest realizowany przez człowieka i dla człowieka,
2) zrównoważony rozwój jest procesem integrującym wszelką działalność
człowieka, sprowadzoną do trzech wymiarów: gospodarczego, społecznego i środowiskowego; rzadziej uwzględniany jest wymiar przestrzenny lub
instytucjonalny (polityczny),
14

M. Adamowicz, Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne…, op. cit., s. 39–41.
M. Stanny, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, s. 63–64.
16
M. Stanny, Przestrzenne zróżnicowanie…, op. cit., s. 65.
15
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3) zrównoważony rozwój oznacza pożądane środowisko życia i odpowiedzialne
społeczeństwo, realizujące koncepcję ładu wewnątrz- i międzypokoleniowego.

Rysunek 1. Wymiary zrównoważonego rozwoju

Źródło: oprac. własne na podst. M. Stanny, A. Czarnecki, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Zielonych Płuc Polski: próba analizy empirycznej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk, Warszawa 2011, s. 37.

Na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich powinno się patrzeć w sposób
holistyczny, ponieważ zmiana pojedynczego elementu systemu, bez zmian innych,
dezorganizuje dotychczasową jego strukturę i zakłóca równowagę, której przywrócenie wymaga czasu oraz środków finansowych.17 Równowaga między systemem
społecznym, ekonomicznym i przyrodniczym jest szczególne ważna na obszarach
wiejskich i w działalności rolniczej, ponieważ styka się ona bezpośrednio ze środowiskiem naturalnym. Przestrzenny aspekt sektora rolniczego oraz jego powiązania ze środowiskiem naturalnym powodują, iż tereny wiejskie oraz realizowana
na nich aktywność gospodarcza przyjmują cechy dóbr wspólnych18.
Można wyróżnić następujące cechy zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich19:
–– trwałość – podejmowanie działań mających na celu niedopuszczenie
do wyczerpania zasobów niezbędnych do utrzymania poziomu rozwoju
w przyszłości,

17

H. Runowski, Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych, [w:] Wieś i rolnictwo.
Perspektywy rozwoju. Publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: I. Frenkla,
T. Hunka, F. Tomczaka. IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH-Katedra Agrobiznesu, Warszawa 2002, s. 142.
18
M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Seria E, 2009, nr 2 (51), s. 22.
19
K. Gorlach, Głos w dyskusji podczas konferencji „Partycypacja lokalna i aktywizacja społeczności
lokalnych jako warunek zrównoważonego rozwoju wsi polskiej”, Warszawa 11 kwietnia 2007 r., [za:]
M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności…, op. cit., s. 24.
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–– samopodtrzymywanie się – rozwój oparty na dywersyfikacji źródeł dochodów w obrębie gospodarstw rolnych i domowych,
–– zintegrowanie – aby móc rozwijać lokalne zasoby, rozwój powinien być
oparty na połączeniu aktywów wewnętrznych społeczności lokalnych z aktywami zewnętrznymi.
Na rozwój zrównoważony składa się szeroka wiązka wzajemnie sprzężonych,
współzależnych i równorzędnych celów o charakterze ekologicznym, społecznym
i ekonomicznym. Niektóre z takich celów zostały zdefiniowane na rys. 2.

Rysunek 2. Cele zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Źródło: oprac. własne na podst. H. Rouba, Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:]
T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 220–221.
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4. System instytucjonalny obszarów wiejskich
Zrównoważony rozwój nie jest możliwy do osiągnięcia bez odpowiednich ram
prawnych i obecności infrastruktury instytucjonalnej20. Według ekonomii instytucjonalnej instytucje są trwałymi, prawnymi, organizacyjnymi i zwyczajowymi
uwarunkowaniami dla powtarzalnych ludzkich zachowań i interakcji21. System
instytucjonalny tworzą normy prawne (normy formalne) i zwyczajowe (normy
nieformalne), zasady i mechanizmy funkcjonowania oraz odpowiednie organizacje. Konstrukcję systemu instytucjonalnego przedstawia rys. 3.

Rysunek 3. Struktura systemu instytucjonalnego

Źródło: oprac. własne na podst.: D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Identyfikacja instytucji działających
na obszarach wiejskich. IERiGŻ PIB, nr 8, Warszawa 2005, s. 10.

Normy i zasady tworzą ważne ramy ludzkiego postępowania. Mają istotne
znaczenie w funkcjonowaniu systemu instytucjonalnego, ponieważ przyjmują
charakter ograniczeń zachowania człowieka. Postępowanie uczestników systemu instytucjonalnego staje się wówczas bardziej przewidywalne, co wpływa na
sprawność ekonomiczną i organizacyjną zachodzących procesów22. Efektywność
funkcjonowania systemu instytucjonalnego jest uzależniona także od mechanizmów wpływających na proces podejmowania decyzji i kształtowanie zachowań

20

UE i inne organizacje kładą silny nacisk na uwzględnianie celów ochrony środowiska w strategiach
gospodarczych i społecznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Kilkanaście celów
dotyczących zrównoważonego rozwoju określono w przyjętej w 2015 r. przez ONZ Agendzie na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030, www.oecd.org (dostęp 10.06.2018).
21
T. Dołęgowski, Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej.
Wydawnictwo SGH, Monografie i Opracowania, nr 505, Warszawa 2002, s. 12.
22
D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. IERiGŻ
PIB, nr 8, Warszawa 2005, s. 11.
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wszystkich uczestników. Z tego powodu czynniki o charakterze ekonomicznym,
społecznym czy politycznym mają istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu instytucjonalnego.

Rysunek 4. Organizacje formalne występujące na obszarach wiejskich

Źródło: oprac. własne na podst.: D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Identyfikacja instytucji…, op. cit., s. 30.

Najważniejszym elementem systemu instytucjonalnego są organizacje, ponieważ tworzą je ludzie. Organizacja to grupa osób współpracujących ze sobą
w sposób uporządkowany i skoordynowany w ramach określonej struktury, dla
osiągnięcia określonego celu23. Ze względu na to, że organizacja jest systemem
otwartym, otoczenie zawsze wywiera wpływ na jej funkcjonowanie24. Organizacje
muszą utrzymywać poprawne stosunki ze swoim zewnętrznym otoczeniem, gdyż
czerpią z niego niezbędne zasoby i lokują w nim produkty swej pracy. Tak więc
o sukcesie organizacji decydują nie tylko jej elementy wewnętrzne, ale też interesariusze zewnętrzni: klienci, dostawcy, konkurenci, władze, społeczności lokalne.
Organizacje mogą mieć charakter nieformalny; kiedy powstają w wyniku
spontanicznego zorganizowania się ludzi, mogą nie być trwałe. Większość organizacji działa w ramach struktur formalnych. Rys. 4 przedstawia rodzaje organizacji
formalnych występujące na obszarach wiejskich.
Zmiany zachodzące w systemie instytucjonalnym na obszarach wiejskich wynikają z delegowania zadań i uprawnień decyzyjnych do administracji publicznej niższych szczebli. Decentralizacja kompetencji w zakresie rozwoju obszarów
23
24

J. A. F. Stoner, R. E. Freeeman, D. R. Gilbert, Kierowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 619.
A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002, s. 31.
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wiejskich przyczynia się do kreowania otoczenia instytucjonalnego, które jest
w stanie zapewnić lepsze warunki do rozwoju efektywnych struktur organizacyjnych kształtujących sferę gospodarczą, społeczną i ekologiczną.
Właściwe funkcjonowanie systemu instytucjonalnego na obszarach wiejskich
może być jednak zakłócone przez następujące zjawiska25:
–– niechęć do zmian, przejawiającą się tym, że istniejące, nieefektywne struktury organizacyjne starają się zahamować zmiany w otoczeniu
instytucjonalnym,
–– ociężałość działań – zmiany zachodzące w otoczeniu instytucjonalnym są
zbyt wolne w stosunku do nowych problemów i zjawisk obserwowanych
na terenach wiejskich. Organizacje nie w pełni wykorzystują możliwości
wpływania na rozwój,
–– nieodpowiednie otoczenie instytucjonalne – wpływ instytucji na rozwój
obszarów wiejskich ma charakter jedynie pozorny, ich działanie nie przynosi
oczekiwanych korzyści,
–– nieefektywność otoczenia instytucjonalnego, która prowadzi do powstawania konfliktów w ramach struktur organizacyjnych.

5. Banki spółdzielcze jako instytucje społecznie odpowiedzialne
W ostatnich latach komercyjne instytucje finansowe w swoich modelach biznesowych zwracają uwagę na aspekty społeczne i środowiskowe. Jest to pokłosie
kryzysu finansowego sprzed kilku lat i oskarżeń kierowanych pod adresem banków o zachowania nieetyczne. Coraz większe znaczenie mają także oczekiwania
i siła oddziaływania różnych grup nacisku (grup interesu). Grupy nacisku (interesariusze, stakeholders) to podmioty zainteresowane funkcjonowaniem banku
i wpływające na jego zachowania. Teoria interesariuszy zakłada, że przedsiębiorstwo, także bank, ma obowiązki nie tylko względem swoich właścicieli, ale także
pracowników, dostawców, klientów, wierzycieli, państwa oraz społeczeństwa.
Funkcjonowanie banku opiera się na więziach nieformalnych i stosunkach
umownych z różnymi partnerami. Bank znajduje się pod wpływem oddziaływania
tych partnerów. Dysponują oni zasobami i kompetencjami, które mogą udostępniać. Grupy interesów wywierają nacisk przez prezentowanie swoich oczekiwań
względem banku bądź przez odwołanie się do swojej siły i forsowanie korzystnych
dla siebie rozwiązań. Siła wpływu danej grupy zależy od jej wielkości, zasobów czy

25

Na podst. A. Krakowiak-Bal, P. Łukasik, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, U. Ziemiańczyk, Zarządzanie
wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 24.
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kompetencji. Pomiędzy przedsiębiorstwem a grupami interesu zachodzą relacje
o charakterze konkurencyjnym lub kooperacyjnym, przy czym każda grupa dąży
do realizacji własnych celów i maksymalizacji własnych korzyści26.
Bank spółdzielczy to jedna z prawnych form działalności banku, którą (obok
spółki akcyjnej i banku państwowego) przewiduje polskie prawo bankowe.
W banku spółdzielczym do wewnętrznych grup interesu zalicza się kierownictwo i pracowników. Interesariusze zewnętrzni zainteresowani jego działalnością
to: udziałowcy, dostarczyciele kapitału obcego (klienci pasywni), usługobiorcy
(klienci aktywni), władze czy społeczność lokalna. Grupy interesów banku spółdzielczego zaprezentowano na rys. 5.

Rysunek 5. Interesariusze banku spółdzielczego

Źródło: E. Kołodziej, Udziałowcy jako grupa interesu banku spółdzielczego. Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 5, s. 85.

Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym jest trudne, ponieważ oczekiwania
poszczególnych grup interesu są rozbieżne. Kredytobiorcy muszą ponosić koszty
w postaci płaconych odsetek, prowizji i opłat za dokonywane operacje bankowe.
Oczekują więc jak najniższych opłat. Ale podstawą kredytów są depozyty wnoszone przez klientów pasywnych. Lokują oni swoje nadwyżki, oczekując możliwie
wysokiego oprocentowania, bezpieczeństwa swoich środków i łatwego dostępu do
oszczędności. Banki muszą także uwzględniać interesy udziałowców, dostosowywać się do wymagań państwa, reprezentowanych przez instytucje nadzoru, oraz
26

E. Kołodziej, Udziałowcy jako grupa interesu banku spółdzielczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 5, s. 84.
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odpowiadać na oczekiwania społeczności, w której funkcjonują. Banki spółdzielcze prowadzą swoją działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, uwzględniając oczekiwania lokalnej społeczności. Wynika to z naturalnej możliwości kształtowania trwałych relacji banku z klientami i spółdzielcami.
Podmioty odpowiedzialnie społecznie (CRS – corporate social responsibility)
dobrowolnie i świadomie decydują się przyczyniać do poprawy życia społeczeństwa oraz czystości środowiska naturalnego poprzez stosowanie przejrzystych
praktyk gospodarczych opartych na zasadach etycznych i współpracy ze wszystkimi interesariuszami.

Rysunek 6. Model społecznej odpowiedzialności biznesu – Piramida Carrolla

Źródło: A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management
of Organizational Stakeholders. Biznes Horizons, 1991, No. 34 (4), za: M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd
perspektyw teoretycznych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2016, s. 231.

Społeczna odpowiedzialność jest filozofią prowadzenia działalności uwzględniającą budowanie trwałych, transparentnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wymaga to stosowania takich strategii zarządzania, które –
przez stwarzanie partnerskich warunków dialogu ze wszystkimi interesariuszami
– prowadzą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i budowania jego
reputacji27.

27

B. Bębenek, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Doliny Lotniczej w świetle badań empirycznych, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania,
kontrowersje, dobre i złe praktyki. Prace Naukowe nr 42, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 238.

236

12. Rozwój prosumpcji energii elektrycznej na przykładzie gmin powiatu lubelskiego

Model społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa zaprezentowano na
rys. 6. Odpowiedzialność ekonomiczna jest podstawą kolejnych obszarów odpowiedzialności. Oznacza konieczność wypracowania przez przedsiębiorstwo
(bank) przychodów pozwalających na jego funkcjonowanie. Przedsiębiorstwo
odpowiada także przed właścicielami, którzy oczekują osiągnięcia odpowiedniej
stopy zwrotu i umocnienia pozycji konkurencyjnej. Odpowiedzialność prawna
narzuca przymus działania w ramach przyjętego porządku prawnego oraz obowiązujących norm społecznych. Odpowiedzialność etyczna dotyczy zachowań
uczciwych, czynienia tego, co sprawiedliwe, i przestrzegania norm moralnych.
Natomiast odpowiedzialność filantropijna czyni z korporacji wspólnotę obywateli28. Przejawia się w tym, że podmiot zasila społeczeństwo swoimi zasobami, także
organizacyjnymi, oraz dąży do poprawy jakości życia członków społeczności, poprzez m.in. wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, dbałość
o środowisko naturalne, warunki zdrowotne czy zachowanie krajobrazu.
W nurcie wrażliwych społecznie modeli biznesowych można ulokować strategie realizowane przez banki spółdzielcze. Pierwsze spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na ziemiach polskich powstały w czasie zaborów. Za najstarsze uważa się Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie (rok powstania: 1859), Towarzystwo
Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Poznania (1861 r.), Towarzystwa
Pożyczkowe w Brodnicy i Golubiu (1862 r.) oraz założoną w 1864 r. Spółdzielnię
Kredytową w Środzie Wielkopolskiej. Celem działania tych podmiotów była
ochrona drobnych wytwórców przed lichwiarskim oprocentowaniem pożyczek
oraz działanie na rzecz utrzymania polskiego stanu posiadania i rozwoju polskiego
społeczeństwa, co było kojarzone z walką o tożsamość narodową i niepodległość.
Tak więc od samego początku odpowiedzialność społeczna była wpisana w podstawę funkcjonowania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
Cechy szczególne banków spółdzielczych, które odróżniają je od innych finansowych instytucji komercyjnych oraz definiują jako podmioty odpowiedzialne
społecznie:
1) transparentność:
–– banki spółdzielcze funkcjonują w oparciu o rodzimy kapitał,
–– wszystkie ważne decyzje są podejmowane lokalnie, na szczeblu zarządu
banku,
–– proces decyzyjny jest krótszy,
–– banki nie angażują się w skomplikowane operacje finansowe i nie oferują
klientom złożonych instrumentów finansowych,
28

J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Difin, Warszawa
2008, s. 23.

237

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

2) stabilność:
–– istnieje wysoka odporność na zaburzenia rynku finansowego – banki
nie utrzymują w swoich portfelach instrumentów pochodnych i innych
złożonych instrumentów finansowych,
–– ważne jest budowanie trwałych relacji z klientami i pracownikami.
Istotą tworzenia i działalności banków spółdzielczych jest idea dobrowolnego, otwartego członkowstwa oraz partnerskiego podejścia do zarządzania.
Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of
Co-operative Banks) określiło kluczowe wartości, którymi kierują się banki spółdzielcze w swoich strategiach biznesowych29:
1) zaufanie – jest podstawą relacji banku z jego klientami. Wszelka aktywność
banku służy interesom klientów. Bank jest zobowiązany do udzielania pełnej i prawdziwej informacji na temat produktów finansowych, skutków ich
wykorzystania, oszacowania rzeczywistego ryzyka transakcji. Musi zagwarantować, że nie narazi klientów na straty;
2) zarządzanie – członkowie kontrolują swój bank. Klienci i członkowie banku
są reprezentowani w strukturach zarządzania poprzez udział w organach
banku (zarządzie, radzie banku). Dzięki temu interesy członków są najwyższym priorytetem. Stając się członkami, klienci mogą wpływać na politykę
swojego banku. Takie podejście zapobiega nadmiernemu koncentrowaniu
się tylko na jednym interesariuszu;
3) elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków.
Strategie działania banków spółdzielczych mają charakter długoterminowy.
Prowadzą działalność w sposób mniej ryzykowny i utrzymują wysokie rezerwy kapitałowe. Dzięki zakorzenieniu w społeczności lokalnej rozpoznają
miejscowe warunki i umiejętnie się do nich dostosowują;
4) bliskość – być jak najbliżej klientów. Jest to możliwe dzięki gęstej sieci oddziałów. Są częścią społeczności, rozumieją swoich klientów i mówią w ich
języku. Bliskość jest dodatkowo wzmacniana poprzez obecność w sieciach
społecznościowych oraz aktywne wspieranie lokalnych społeczności;
5) zaangażowanie społeczne. Banki spółdzielcze są częścią lokalnego środowiska gospodarczo-społecznego i wnoszą do tego środowiska swoje zasoby.
Świadczą usługi finansowe i podejmują różne działania społeczne. Część
zysków banków jest zarezerwowana na promocję inicjatyw gospodarczych i społecznych dotyczących lokalnego środowiska. W większości są
to małe projekty – od mikrofinansowania po edukację finansową. Banki
29

www.eacb.coop/en/home.html (dostęp 30.09.2019).
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spółdzielcze wspierają takie inicjatywy poprzez finansowanie, dostęp do
ich sieci i nieodpłatne usługi pracowników. Dobry klimat gospodarczo-społeczny przynosi korzyści klientom, a więc i bankowi. Zaangażowanie
społeczne oznacza zatem inwestowanie w klienta.
6) solidarność – podkreślanie wartości dobra wspólnego. Banki spółdzielcze
wspierają małe lokalne przedsiębiorstwa, indywidualną działalność wytwórczą i usługową, co w konsekwencji wpływa na wspólne dobro danego społeczeństwa. Ponadto odgrywają kluczową rolę w rozwoju lokalnym
i regionalnym przez reinwestowanie kapitału. Inną formę solidarności zapewniają systemy wzajemnych gwarancji między bankami spółdzielczymi.
Dzięki temu kapitał jest udostępniany podmiotom spoza lokalnego środowiska. Współpracujące banki świadczą sobie wzajemne gwarancje na
wypadek niewykonania zobowiązania.
Spółdzielcze biznesowe modele bankowe, mające charakter hybrydowy (komercyjno-społeczny), mogą być efektywne i skuteczne30. Podejście stosowane
przez banki spółdzielcze może być nośnikiem stabilności w okresach kryzysowych
i wzmacnia zaufanie klientów.
Wdrożenie strategii zarządzania uwzględniającej zasady społecznej odpowiedzialności przynosi korzyści bankom i ich interesariuszom. Można wymienić następujące korzyści:
–– większa lojalność klientów banku,
–– wzrost atrakcyjności banku, pozyskanie nowych klientów,
–– wzrost konkurencyjności,
–– pozytywny wizerunek banku i dobre relacje z otoczeniem,
–– szansa na wyższe zyski możliwe do osiągnięcia w dłuższej perspektywie,
–– podniesienie poziomu kultury organizacyjnej banku,
–– podniesienie standardów działania wobec interesariuszy, obniżenie kosztów
„złego partnerstwa”,
–– przyjazne miejsce pracy dla pracowników, pozwalające na podnoszenie
kwalifikacji i wspieranie ich rozwoju osobistego,
–– świadomość przynależenia do organizacji akceptowanej społecznie,
–– satysfakcja i poczucie sensu działania,
–– odpowiedniej jakości usługi bankowe, przystępna cena produktów z punktu
widzenia klientów,

30

A. Nosowski, Bankowe modele biznesowe – ewolucja czy innowacja. Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska, Sektio H Oeconomia, 2010, Vol. 44, nr 2, s. 165.

239

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

–– przerzucenie części wydatków z zakresu polityki społecznej na bank, co jest
korzystne z punktu widzenia państwa,
–– podniesienia jakości życia przez wsparcie finansowe lokalnych inicjatyw
społecznych w zakresie m.in. kultury, edukacji, promowania sportu, ochrony środowiska naturalnego,
–– dzielenie się doświadczeniami biznesowymi, co jest istotne w sytuacji, gdy
organizacje, którym bank pomaga, nie mają doświadczonej i sprawnej
kadry.
Biznes lokalny (w tym również banki) powinien dbać o swój teren. Duże zagraniczne korporacje nie są skłonne dostrzegać potrzeb lokalnej społeczności
i angażować się w jej rozwój.

6. Banki spółdzielcze a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Pomiędzy istnieniem banków spółdzielczych a rozwojem małych ojczyzn,
szczególnie na obszarach wiejskich, występuje ścisła korelacja31. Najważniejszym
zadaniem banku spółdzielczego jest nawiązanie właściwych relacji ze społecznością lokalną oraz aktywne wspieranie jej rozwoju. Prowadzi to do wzmocnienia lojalności klientów i udziałowców wobec banku. Jeżeli klienci uaktywnią się
ekonomicznie, wzrośnie popyt na usługi bankowe, który z kolei doprowadzi do
stymulowania procesów wzrostowych i rozwoju banku.
W ujęciu prawnym bank spółdzielczy rozumiany jest jako bank będący spółdzielnią, ma więc dualny charakter. Podmiot ten jest bankiem, a więc instytucją
zaufania publicznego, pozostającą pod szczególnym nadzorem państwa i podlegającą wymogom prawnym obowiązującym cały system bankowy. Jednocześnie
posiada formę organizacyjno-prawną spółdzielni, więc istotą jego funkcjonowania jest działanie w interesie swoich właścicieli. Rola i cele działania banku spółdzielczego są ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb członków w zakresie usług
bankowych32.

31

J. Gniewek, Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku
Spółdzielczego w Staszowie, [w:] Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. Prace Naukowe AE we
Wrocławiu, nr 901, Agrobiznes, Wrocław 2001, s. 128.
32
E. Kołodziej, Postrzeganie działalności banku spółdzielczego przez społeczność lokalną gminy wiejskiej,
[w:] E. Czernyszewicz, E. Kołodziej (red.), Jakość i zarządzanie w agrobiznesie. Wybrane aspekty. Katedra
Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2018, s. 152–153.
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Banki spółdzielcze stanowią najliczniejszą grupę banków w polskim systemie
bankowym. Na koniec czerwca 2018 r. w Polsce funkcjonowało 550 banków spółdzielczych33. Ich działalność jest integralnie związana z finansowaniem rolnictwa i obszarów wiejskich. Jako instytucje, których klientami są w głównie rolnicy
i członkowie lokalnej społeczności wiejskiej, banki powinny w swoim działaniu
uwzględniać ich potrzeby.
Ze względu na swój ekonomiczno-społeczny charakter banki spółdzielcze
mogą podejmować działania w następujących obszarach34:
1) obszarze stymulacyjno-strukturalnym. Udzielanie kredytów przeznaczonych
na wsparcie przemian w rolnictwie, finansowanie przedsięwzięć pozarolniczych: zmiany struktury agrarnej, finansowanie inwestycji rolniczych i pozarolniczych, infrastruktury, drobnej przedsiębiorczości, usług. W obszarze
tych działań mieści się również udzielanie gwarancji czy poręczeń dla rolników i przedsiębiorców chcących zaciągnąć kredyt, lecz nieposiadających
odpowiednich zabezpieczeń kredytu, bądź wskazywanie możliwości uzyskania takiego wsparcia;
2) rozliczeniach i pośrednictwie finansowym. Obsługa rachunków klientów, gospodarowanie ich oszczędnościami, pośredniczenie w przepływie środków
finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dopłat bezpośrednich, pomoc w rozliczaniu dotacji pomiędzy beneficjentem a agencją
płatniczą;
3) doradztwie. Pomoc w przygotowaniu biznes planów i wniosków o dotacje
unijne, doradztwo w zakresie finansów, kredytowania i budżetowania inwestycji czy prowadzenia działalności gospodarczej.
4) działaniach na rzecz integracji lokalnego środowiska. Współpraca z instytucjami sfery otoczenia i obsługi rolnictwa, otoczenia biznesu, agencjami
rozwoju, samorządami, ODR-ami, pomoc w organizowaniu grup producentów rolnych;
5) obszarze informacyjnym i edukacyjnym. Szkolenia dla udziałowców i klientów banku w zakresie efektywności wykorzystania kredytów bankowych,
możliwości pozyskiwania dotacji, procedur, przygotowania dokumentacji
i wypełniania wniosków;
33

Spółdzielcza Grupa Bankowa SA (SGB–Bank) zrzeszała 198 banków, Bank Polskiej Spółdzielczości
S.A. (BPS S.A.) – 350 banków, 2 banki działały samodzielnie. Banki spółdzielcze i zrzeszające w I półroczu 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego, 2018, s. 2.
34
E. Kołodziej, Banki spółdzielcze jako instytucje finansowe tworzące warunki dla funkcjonowania gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11,
z. 1, s. 211–212.
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6) obszarze społecznym. Bank spółdzielczy jako podmiot zaangażowany społecznie. Działania mające na celu budowanie trwałych więzi pomiędzy bankiem a udziałowcami i klientami, kształtowanie właściwych relacji, wzmacnianie wiarygodności banku, budowanie pozytywnego wizerunku poprzez
wspieranie inicjatyw istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskiej.
Lokalny charakter i stosunkowo mały obszar działania nie są dla banku spółdzielczego ograniczaniem. Przeciwnie – banki spółdzielcze mogą osiągać przewagi wynikające z dobrej znajomości swoich klientów i potrzeb obsługiwanego
środowiska.
Badania przeprowadzone na grupie 190 respondentów, będących klientami
banku spółdzielczego35, pokazują, że na decyzję o podjęciu współpracy z bankiem wpływają przede wszystkim czynniki jakościowe. Bliskość placówki banku
względem miejsca zamieszkania była ważna dla 23% respondentów, a możliwość
korzystania z bankomatu usytuowanego blisko domu – dla 12,3%. O wyborze
banku decydują też inne czynniki miękkie, jak otwartość i życzliwość pracowników banku (10,0% wskazań) oraz bliskie relacje między klientami a pracownikami
(9,0%). Dostępność bankowości internetowej była czynnikiem motywującym dla
9,0% badanych. Niewielkie różnice między ofertami banków powodują, że klienci
nie kierują się ceną usług, ale wygodą i oszczędnością czasu.
Klienci banków spółdzielczych korzystają z podstawowych usług finansowych. Najwięcej osób korzystało z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
(54,2% badanych), wypłat gotówkowych w bankomacie (55,3% osób), wpłat gotówkowych w kasie (48,0% badanych) oraz kredytów w rachunku rozliczeniowym
(32,6%). Poziom obsługi klientów oceniono wysoko. Niemal 72,0% badanych (136
osób) uważało, że poziom obsługi jest dobry; 20,5% respondentów wystawiło ocenę bardzo dobrą. Tylko 6 osób wyraziło opinię, że obsługa jest zła, a 9 osób nie
miało w tej kwestii zdania.
Wśród zasad działania organizacji spółdzielczych ważne miejsce zajmuje troska o społeczność lokalną. Respondentów zapytano więc, czy bank spółdzielczy
angażuje się w życie ich społeczności nie tylko jako podmiot świadczący usługi
finansowe, ale także jako instytucja będąca elementem tej społeczności, zainteresowana zrównoważonym jej rozwojem i wyczulona na jej potrzeby. Ankietowani
wskazali na pewne działania, które podejmuje bank na rzecz swojej społeczności.
Banki wspierały organizację różnego rodzaju imprez gminnych (festynów – ponad
44,0% wskazań, dożynek – 37,0%). Organizowały praktyki zawodowe (44,7%)
i umożliwiły odbycie staży zawodowych (ponad 43,0% wskazań).
35

Metodę i wyniki badań zaprezentowano w pracy: eadem, Postrzeganie działalności banku spółdzielczego…, op. cit., s. 159–165.
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Niepokojące jest, że respondenci w większości nie wiedzieli o podejmowanych
przez banki działaniach społecznych. Może to wskazywać, że banki spółdzielcze
niewystarczająco angażują się w życie lokalnej społeczności. Przyczyną może być
także brak odpowiednich działań informacyjnych, co byłoby zaniedbaniem banku.
Wobec silnej konkurencji na rynku usług finansowych banki spółdzielcze muszą poszukiwać unikalnych cech, które określałyby ich przewagi. Angażowanie się
w życie lokalne oraz promowanie wizerunku banku jako instytucji odpowiedzialnej społecznie daje takie przewagi. Umożliwia to budowanie trwałych, opartych
na zaufaniu, więzi między bankiem a członkami społeczności. Utrzymanie takich
pozytywnych relacji jest jednym z czynników mogących wpływać na sposób postrzegania banku oraz jego usług.

Podsumowanie
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest możliwy do osiągnięcia jedynie
w warunkach istnienia odpowiednich ram prawnych i obecności infrastruktury
instytucjonalnej. Lokalne banki spółdzielcze zalicza się do organizacji wpływających na rozwój obszarów wiejskich. Strategie działania banków spółdzielczych
są osadzone na zasadach spółdzielczych, które definiują je jako podmioty odpowiedzialne społecznie. Lokalne banki budują trwałe, transparentne relacje ze
wszystkimi interesariuszami: udziałowcami, klientami i lokalną społecznością. Są
częścią lokalnego środowiska gospodarczo-społecznego i wnoszą do tego środowiska swoje zasoby. Świadczą usługi finansowe i podejmują różne działania społeczne. Aktywność społeczna banków spółdzielczych przysparza korzyści lokalnemu
środowisku, ale także samym bankom. Wzmacnia pozytywny wizerunek banku
i zapewnia lojalność klientów, co przekłada się na jego lepszą pozycję konkurencyjną i wyższe zyski możliwe do osiągnięcia w dłuższej perspektywie czasowej.
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