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Wprowadzenie 
 
Ju� wi�cej ni� po�owa ludno�ci zamieszkuj�ca na wsi utrzymuje si� z pra-

cy w sektorach pozarolniczych lub otrzymuje �rodki na utrzymanie ze �róde� 
niezarobkowych. Fakt ten tworzy podstaw� do odró�nienia ludno�ci wiejskiej 
nierolniczej od wiejskiej ludno�ci rolniczej. Na wsi mo�na wyró�ni� rolnictwo 
i sektory nierolnicze gospodarki. Zasadne jest tak�e odró�nienie na wsi spo�ecz-
no�ci nierolniczej od rolnictwa jako rolniczych gospodarstw domowych utrzy-
muj�cych si� wy��cznie, g�ównie lub w powa�nej mierze z wytwarzania surow-
ców rolnych i �ywno�ci. Rolnictwo to cz�sto rozproszone w�ród ogó�u 
gospodarstw wiejskich gospodarstwa domowe wytwarzaj�ce surowce rolne 
i niektóre artyku�y �ywno�ciowe.  

W �adnym kraju �rednio lub wysoko rozwini�tym o racjonalnej strukturze 
agrarnej nie wyst�puj� ju� wsie z�o�one z samych tylko rolniczych gospodarstw 
domowych. Racjonalno�� struktury agrarnej w Europie polega bowiem najcz�-
�ciej na u�ytkowaniu przez pojedyncze gospodarstwa domowe nie mniejszych 
obszarów ziemi rolniczej ni� 30 ha u�ytków rolnych o �redniej jako�ci, warun-
kuj�cych wypracowanie dochodu porównywalnego z dochodem gospodarstwa 
domowego utrzymuj�cego si� z pracy najemnej w sektorach pozarolniczych.  

Tak wi�c np. na 1000 ha u�ytków rolnych o �redniej jako�ci gleb, mog� 
si� samodzielnie utrzyma� oko�o 33 rodziny rolnicze. W gminie rolniczej, 
w której znajduje si� 10000 ha u�ytków rolnych mo�e egzystowa� 330 rodzin 
rolniczych zdolnych do wypracowania porównywalnych dochodów z dochoda-
mi pozarolniczymi. Du�a przestrze	 rolnicza potrzebna jest do utrzymania si� 
ma�ej liczby gospodarstw rolnych w gminach i wsiach. St�d te� same gospodar-
stwa rolne posiadaj�ce niezb�dne powierzchnie ziemi rolniczej nie s� w stanie 
stworzy� odpowiednio du�ych i odpowiednio zaludnionych wsi, które mog�yby 
posiada� w�asne szko�y, o�rodki zdrowia, poczty, wielobran�owe sklepy ogólne, 
nie mówi�c ju� o sklepach bran�owych. Wie�, aby istnie� jako akceptowalne 
osiedle, musi sk�ada� si� z ludzi wielu zawodów.  

Wie� mo�e istnie� tylko jako zbiór wielu dziesi�tek lub nawet setek go-
spodarstw domowych, które razem tworz� spo�eczno�� gospodarstw domowych, 
na któr� sk�adaj� si� ludzie wielu zawodów wzajemnie si� obs�uguj�cych. Wie� 
sta�a si� wielofunkcyjna. W przypadku, gdy wie� jest monozawodowa, a co za 
tym idzie – jest ma�ym osiedlem, wyludnia si� stopniowo, a w rezultacie zamiera. 
Widoczne jest to na przyk�adzie przysió�ków, które zamieraj� lub staj� si� du�ymi 
wsiami. Monozawodowa wie� rolnicza przekszta�ca si� w bezludn� przestrze	.  

W rozwoju wszystkich pa	stw wysoko rozwini�tych pojawia�y si� okresy 
wielkiego wyludniania si� regionów rolniczych. Tylko te wsie istniej�, które s� 



 10

uniwersalne. Tymczasem istnienie wsi stanowi warunek �ywotno�ci gospodar-
czej i spo�ecznej mikroregionów i regionów. Bez wsi nie ma nie tylko rolnictwa, 
ale bez wsi nie ma tak�e le�nictwa, jakiejkolwiek gospodarki wodnej, pozyski-
wania surowców mineralnych, a tak�e innych sposobów wykorzystywania ziemi 
i przestrzeni. Wie� stanowi� wi�c musi sta�y instrument zagospodarowania prze-
strzeni, element gospodarki narodowej. W�a�nie, ca�ej gospodarki narodowej. 
Wie� warunkuje zagospodarowanie 93% powierzchni kraju. Nie mo�e by� mo-
nozawodowa.  

Oczywistym jest fakt, �e wsie mog� by� wi�ksze lub mniejsze, bardziej 
lub mniej rozwini�te. Mog� te� znamionowa� si� zró�nicowan� struktur� �róde� 
utrzymania ludno�ci. Powinny jednak stale si� rozwija� i umacnia� trwa�o�� 
swojego istnienia. Polska nie mo�e znamionowa� si� bezludnymi przestrzeniami 
obszarów wiejskich nie tylko bez miast, ale i bez wsi. Obszar bez miast i wsi to 
pustynia ekonomiczna. Bezludne obszary nie przynosz� korzy�ci, jakie mo�na 
pozyskiwa� na ka�dej przestrzeni i na ka�dej powierzchni ziemi.  

Wsie mog� rozwija� si� i utrwala� swoj� gospodark�, je�li ich mieszka	cy 
osi�gaj� coraz lepsze warunki �ycia. I w�a�nie dlatego rozwój wsi musi by� trak-
towany jako niezb�dny czynnik zagospodarowania przestrzeni kraju. 

Zgodnie z definicj� obszarów wiejskich, stanowi� one 93% ca�ego obsza-
ru kraju. Fundamentalne znaczenie dla rolnictwa, le�nictwa, komunikacji we-
wn�trz kraju, dla zagospodarowania ziemi, lasów, wody (a w tym rzek, jezior, 
wielkich obszarów wód gruntowych) ma rozwój wsi. Niezwykle wa�na jest 
wi�c odpowied� na pytanie, jak powinna rozwija� si� wie� w ci�gu najbli�szego 
pó�wiecza, aby jej rozwój s�u�y� najlepiej interesom mieszka	ców wsi oraz ró�-
nym grupom ludno�ci kraju. W�a�nie odpowied� na pytanie, jaki powinien by� 
rozwój wsi, jaka powinna by� wizja jej rozwoju s�u�y prezentowana praca.  

Wszystko bowiem, co powstaje jako materialne lub intelektualne dzie�o 
ludzkie, musi najpierw urodzi� si� jako obraz ludzkiej wyobra�ni. Je�li wi�c 
chcemy rozwija� dalej wie�, trzeba „urodzi�” najpierw obraz wyobra�ni tego 
dalszego jej rozwoju, a wi�c obraz mo�liwy do „wpisania” do powszechnej 
obywatelskiej �wiadomo�ci. Chodzi o obraz rozwoju wsi, który mo�na i nale�y 
wpisa� do powszechnej obywatelskiej �wiadomo�ci jako powszechne zadanie.  

Szczegó�owe obrazy rozwoju ka�dej wsi mog� by� ró�ne. Nie ma mo�li-
wo�ci opracowa� szczegó�owych wyobra�ni rozwoju wszystkich pojedynczych 
wsi. Niezb�dne jest jednak opracowanie ogólnych zasad tworzenia obrazu roz-
woju wsi jako zbiorów regionalnych. Opracowanie takich w�a�nie zasad tworze-
nia wizji rozwoju wsi, uwzgl�dniaj�ce ró�ne zró�nicowania regionalne stanowi 
cel g�ówny niniejszej publikacji.   
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Rozdzia� 1. Dotychczasowe próby restrukturyzacji wsi i rolnictwa 

1.1. Czy w pierwszej po�owie XXI wieku mog� pojawi� si� warunki  
do restrukturyzacji polskiej wsi i polskiego rolnictwa  

 
Poj�cie restrukturyzacji wsi i rolnictwa oznacza wiele zmian we wsi 

i w rolnictwie. W odniesieniu do wsi najwa�niejsza jest zmiana struktury za-
trudnienia i �róde� utrzymania gospodarstw domowych rezyduj�cych na wsi. 
Zmiana na wsi krajów Europy Zachodniej polega�a i polega na tym, �e w ko	-
cowym rezultacie na wsi oko�o 75% doros�ej ludno�ci jest zatrudnione poza rol-
nictwem, a oko�o 25% mieszka	ców wsi pracuje w rolnictwie i utrzymuje si� 
z pracy w rolnictwie.  

Taka struktura ludno�ci wsi dostatecznie upodabnia wie� do miasta. Za-
pobiega wyludnianiu si� wsi, zapewnia wykorzystanie ludzi wszystkich zawo-
dów. Warunkiem tej restrukturyzacji jest takie nasilenie rozmieszczenia poza-
rolniczych miejsc pracy, aby ludzie ró�nych zawodów mogli mieszka� 
i pracowa� na wsi lub doje�d�a� do pracy. Restrukturyzacja wsi oznacza prze-
kszta�cenie wsi rolniczej na wie� przemys�owo-us�ugowo-rolnicz�.  

Restrukturyzacja rolnictwa tak�e mo�e by� ró�nie definiowana i obejmo-
wa� mo�e ró�ne kwestie. Najwa�niejsz� kwesti� w restrukturyzacji rolnictwa 
jest ograniczenie do minimum liczby drobnych gospodarstw rolnych, które nie 
s� zdolne do zabezpieczenia odtwarzania potencja�u produkcyjnego. W okresie 
globalizacji, gdy handel rolny i przemys� przetwarzaj�cy surowce rolne na �yw-
no�� poszukuj� wielkich partii surowców rolnych o jednolitych cechach, kar�o-
wate gospodarstwa ulegaj� marginalizacji. W rezultacie s� likwidowane.  

Rolnicy likwidowanych, kar�owatych gospodarstw rolnych w procesie re-
strukturyzacji przechodz� do pozarolniczych miejsc pracy, a ziemia i �rodki 
produkcji, w tym inwentarz �ywy, s� sprzedawane lub wydzier�awiane rolni-
kom, którzy maj� tyle kapita�u intelektualnego, rzeczowego i finansowego, aby 
zagospodarowa� wydzier�awion� lub zakupion� ziemi� od rolników, którzy re-
zygnuj� z prowadzenia swych gospodarstw rolnych. 

Oczywi�cie restrukturyzacja rolnictwa mo�e obejmowa� ró�ne kwestie. 
Mo�e np. by� poprzedzona utworzeniem grupy producenckiej, klastra, spó�ki 
handlowej lub innej formy gospodarowania. Istota polega na tym, �e zanikaj� 
gospodarstwa rolne niezdolne do akumulacji kapita�u, jakim s�: ziemia, kapita� 
rzeczowy, kapita� finansowy, kapita� ludzki, kapita� spo�eczny itp.  

Omówiona wy�ej restrukturyzacja wsi i rolnictwa dokona�a si� na wsi 
i w rolnictwie krajów Europy Zachodniej. Taka restrukturyzacja nie dokona�a 
si� na wsi i w rolnictwie Polski. Polska tworzy jednak obecnie jeden wielki or-
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ganizm gospodarczy w Europie Zachodniej i 
rodkowej. St�d rolnictwo polskie 
tworzy element ca�ego rolnictwa Unii Europejskiej. Powstaje wi�c problem, czy 
polskie rolnictwo z�o�one w 90% z gospodarstw, które nie maj� zdolno�ci do 
odtwarzania potencja�u produkcyjnego mo�e by� partnerem rynkowym rolnic-
twa europejskiego, w którym wszystkie gospodarstwa maj� zdolno�� do odtwa-
rzania potencja�u produkcyjnego.  

 

1.2. Czy mog�a dokona� si� restrukturyzacja wsi i rolnictwa w okresie PRL? 
 
W ci�gu dwóch powojennych pokole	 ludno�ci wiejskiej w Polsce w la-

tach 1944-2012 zmieni�o si� du�o. Wi�kszo�� spo�ecze	stwa oczekiwa�o innych 
zmian, a mianowicie poprawy struktury agrarnej. Z ró�nych powodów struktura 
ta nie uleg�a poprawie. W Czechach i na S�owacji takie zmiany nast�pi�y. 
W Polsce nie nast�pi�y.  

W strumieniu pokole	 ludno�ci wiejskiej w latach 1944-1989, tj. w okre-
sie PRL wyemigrowa�o ze wsi do miasta, z rolnictwa do pozarolniczych zawo-
dów oraz z polskiego rolnictwa do innych krajów, nie mniej ni� 7 milionów 
osób. W dwupokoleniowym strumieniu emigracyjnym w latach 1944-1989, tj. 
w okresie PRL z przeci�tnego wiejskiego gospodarstwa domowego wyemigro-
wa�o szacunkowo blisko 2 osoby. Emigracja ta nie powodowa�a jednak zmniej-
szania przeludnienia agrarnego. Po pierwsze, w przeliczeniu na 1 wiejskie go-
spodarstwo domowe przyrost naturalny w latach 1944-1989 wynosi� tyle, ile 
wynosi�a emigracja w ca�ym strumieniu tego okresu. W przeliczeniu na 1 go-
spodarstwo domowe 2 osoby wyemigrowa�y, ale tyle samo si� urodzi�o. Po dru-
gie, emigracja ze wsi do miasta i z rolnictwa do pozarolniczych zawodów by�a 
nieca�kowita. By�a to emigracja wahad�owa, po�owa tej emigracji powi�ksza�a 
liczb� ch�opów robotników na wsi, druga po�owa liczb� ludno�ci w miastach.  

Kraje zachodnie mia�y wielk� dotacj� ameryka	sk� w postaci „planu 
Marshalla”, a wi�c wielkie inwestycje zewn�trzne. Polska dysponowa�a jedynie 
w�asnymi �rodkami wewn�trznymi na inwestycje. Nie mog�a zaproponowa� np. 
1 milionowi w�a�cicieli kar�owatych gospodarstw rezygnacji z kontynuacji go-
spodarki w rolnictwie za cen� mieszkania i miejsca pracy w przemy�le. Nie mia-
�a pieni�dzy ani na 1 milion miejsc pracy, ani na 1 milion mieszka	 w mie�cie.  

Tworzenie rolniczych spó�dzielni produkcyjnych nie wi�za�o si� w �ad-
nym stopniu z ograniczeniem przeludnienia agrarnego przez przeniesienie pra-
cowników rolnictwa do sfery przemys�u. Polska mog�a zmieni� struktur� agrar-
n�, gdyby na jakim� etapie zamiast PGR zorganizowa�a gospodarstwa rynkowe, 
jak uczyni�y to Czechy i S�owacja. Tego jednak nie uczyni�a. Obecnie chce to 
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uczyni�, ale nie przez bezp�atne nadanie rolnikom ziemi, a przez sprzeda� ziemi. 
W Polsce nie ma jednak kapitalistów, którzy mieliby tyle kapita�u, aby wystar-
czy�o go zarówno na zakup ziemi, jak i na urz�dzenie nowoczesnego du�ego 
gospodarstwa rynkowego lub spó�ki rynkowej.  

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) pomniejszy�a stan przeludnienia 
agrarnego poprzez stworzenie warstwy ch�opów robotników na wsi, a wi�c 
przez niepe�n� emigracj� ze wsi do miasta, a tak�e przez niepe�n� emigracj� 
z rolnictwa do pozarolniczych zawodów. Bardzo powa�na cz��� ch�opów robot-
ników zosta�a przysposobiona do zawodów przemys�owych i us�ugowych przez 
ró�ne kursy, szko�y �rednie, technika zawodowe, a nawet wy�sze uczelnie. Nie 
zwi�kszy�o to jednak stabilno�ci zatrudnienia poza rolnictwem. Nie zmieni�o to 
na trwa�e tak�e struktury agrarnej na wsi.  

Nasycenie wsi kategori� ch�opów robotników sprzyja�o tworzeniu atmos-
fery czynów spo�ecznych na rzecz infrastruktury w postaci dróg utwardzonych. 
Ch�opi robotnicy byli wyj�tkowo zainteresowani w rozbudowie dróg utwardzo-
nych. Znamiennym jest wi�c fakt, �e w okresie PRL dokonana zosta�a licz�ca 
si� poprawa stanu dróg wiejskich.  

W Polsce Ludowej wie� klasyczna, z�o�ona g�ównie z kar�owatych go-
spodarstw rolnych, przekszta�ci�a si� w wie� o du�ym nasileniu ch�opów robot-
ników. Wzros�a wi�c potrzeba zmechanizowania rolnictwa. St�d po 1957 r. rol-
nicy zorganizowali kó�ka rolnicze, a w�adza utworzy�a Fundusz Rozwoju 
Rolnictwa na cele mechanizacji rolnictwa. Wie� dokona�a wi�c wielkiej rewolu-
cji mechanizacyjnej po 1957 r. Mechanizacja rolnictwa na wsi oraz sta�e zatrud-
nianie w du�ej cz��ci pokolenia wsi w charakterze ch�opów-robotników w mie-
�cie stworzy�y wielkie zapotrzebowanie na wykszta�cenie zawodowe. Wie� 
dokona�a wi�c w ci�gu lat pi��dziesi�tych, sze��dziesi�tych i siedemdziesi�tych 
wielkiego post�pu w edukacji, zw�aszcza edukacji zawodowej.  

Wie� o du�ym nasileniu ch�opów robotników, wie� o bardzo du�ej ten-
dencji do zawodowej edukacji stawa�a si� wsi� nowatorsk�. Oto wie�, która 
w okresie mi�dzywojennym by�a wsi� drewnian� w blisko 100% kryta s�omian� 
strzech�, a nawet korzystaj�ca z materia�ów drewnianych i s�omy w okresie od-
budowy wsi i rolnictwa ze zniszcze	 wojennych, pocz�wszy od lat siedemdzie-
si�tych, zacz��a tworzy� wie� murowan� i kryt� materia�ami przemys�owymi 
(papa, eternit, dachówka, a nawet blacha). Pokolenie lat 1970-2010 stworzy�o 
dominacj� murowanych budynków mieszkalnych na wsi. Trwa eliminacja 
drewnianych budynków inwentarskich na budynki murowane. Wie� polska staje 
si� wsi� murowan�. W ci�gu najbli�szych 4 dekad stanie si� niemal ca�kowicie 
wsi� murowan�. Niestety, wie� murowana nie osi�gn��a zdolno�ci do odtwarza-



 14

nia potencja�u produkcyjnego. Nie ma powszechnej zdolno�ci do reprodukcji 
rozszerzonej.  

Lata sze��dziesi�te, siedemdziesi�te i osiemdziesi�te przynios�y wsi i rol-
nictwu polskiemu perfekcyjn� organizacj� kontraktacji. Rozbudowany pa	-
stwowy przemys� przetwórstwa surowców rolnych na �ywno�� i na pasze by�  
obligowany przez w�adze pa	stwowe do kontraktacji. Tak wi�c nawet pojedyn-
cze sztuki trzody chlewnej w kar�owatych gospodarstwach rolnych by�y kon-
traktowane. By�a to perfekcyjna organizacja kontraktacji dostosowana do roz-
drobnionego rolnictwa. Taka by�a misja przemys�u spo�ywczego i takie by�y 
zadania operacyjne. �aden zak�ad nie móg� rezygnowa� ani z misji, ani z opera-
cyjnych zada	. Sytuacja zmienia�a si� kompletnie, gdy polskie zak�ady pa	-
stwowe zosta�y sprzedane prywatnym kapitalistom zagranicznym, niezale�nym 
od polskiego rz�du. Od tego czasu zak�ady przemys�u mi�snego wol� kupowa� 
po kilka tysi�cy pó�tusz tuczników wyprodukowanych za granic�, ni� kontrak-
towa� po kilka sztuk w pojedynczych gospodarstwach kar�owatych. Perfekcyjna 
organizacja kontraktacji uleg�a rozk�adowi. Sprzeda� du�ej cz��ci przemys�u 
spo�ywczego podmiotom zagranicznym sta�a si� dodatkowym czynnikiem wy-
muszania poprawy struktury agrarnej.  

W latach siedemdziesi�tych nast�pi�o zwi�kszenie dotacji zarówno do 
rolnictwa, jak i do konsumpcji �ywno�ci. Wzros�o spo�ycie, zw�aszcza produk-
tów zwierz�cych, ale Polska utraci�a samowystarczalno�� �ywno�ciow�. Przy-
rost konsumpcji artyku�ów pochodzenia zwierz�cego dokonywa� si� w ci��ar 
importu pasz, zw�aszcza w ci��ar importu pasz wysokobia�kowych.  

Utrata samowystarczalno�ci �ywno�ciowej wywo�a�a wzrost tempa zad�u-
�enia. Wymusi�a nachylenie polityki rolnej na tworzenie sieci w zakresie du-
�ych, prywatnych specjalistycznych, rodzinnych gospodarstw rolnych. W latach 
siedemdziesi�tych stworzono wi�c wiele programów wspierania specjalistycz-
nych gospodarstw rolnych. Dokonywa�a si� wi�c restrukturyzacja wsi i rolnic-
twa w znaczeniu podj�cia budowy sieci silnych gospodarstw rolnych. By�o to 
na�ladowanie sytuacji w rolnictwie w krajach zachodnich z t� ró�nic�, �e 
w Polsce nie nast�powa�a eliminacja gospodarstw kar�owatych, bo to wymaga�o 
tworzenie miejsc pracy pozarolniczej na wsi lub w mie�cie i budowy mieszka	 
w mie�cie, czego w Polsce nie praktykowano.  

Rozpocz�ta w latach siedemdziesi�tych polityka wspierania wzgl�dnie 
du�ych, prywatnych, rodzinnych gospodarstw wyspecjalizowanych zosta�a os�a-
biona w latach osiemdziesi�tych w wyniku zak�óce	 w handlu zagranicznym, 
jakie nast�pi�y po ustanowieniu stanu wojennego w Polsce w 1981 r. Ogranicze-
nie handlu zagranicznego  spowodowa�o zmniejszenie importu pasz, pomocy dla 
gospodarstw rolnych, a tak�e preferencyjnych kredytów dla rozwoju sieci sil-
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nych gospodarstw indywidualnych. Próba na�ladowania polityki rolnej krajów 
Unii Europejskiej przez tworzenie sieci silnych wyspecjalizowanych gospo-
darstw indywidualnych za�ama�a si�. Os�abi�y si� procesy restrukturyzacyjne 
w rolnictwie. Stan wojenny wywo�a� bardzo powa�ny kryzys gospodarczy. Kry-
zys ten za�ama� budow� sieci mocnych gospodarstw indywidualnych.  

 

1.3. Zmiany struktury agrarnej w polskim rolnictwie w okresie  
transformacji ustrojowej w latach 1989-2011 

 
Zmiany ustrojowe Polski nast�pi�y w wyniku wyborów w dniu 

4.06.1989 r. Wybory te przes�dzi�y, �e Polska odrzuci�a ustrój socjalistyczny 
i powróci�a do ustroju rynkowego, kapitalistycznego. 

Nowy ustrój wyrazi� si� w postaci zmiany nazwy oficjalnej Polski. Polska 
przyj��a nazw� Rzeczpospolita Polska. W potocznym j�zyku nazwa ta wyra�a 
si� w postaci nazwy III Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita Polska, czyli III 
Rzeczpospolita nie uwzgl�dni�a faktu, �e w Europie w�asno�� ch�opskich rodzin 
tworzy�a si� nie przez sprzeda� ziemi feudalnej, a przez nadanie ziemi rodzinom 
ch�opskim. III Rzeczpospolita postanowi�a poprawi� struktur� agrarn� przez 
sprzeda� ziemi na wolnym rynku, a nie przez nadanie ziemi ch�opom bezp�atnie, 
jak zrobi�y to np. Czechy i S�owacja.  

III Rzeczpospolita nie podj��a kontynuacji PKWN z 1944 r. PKWN zde-
cydowa� si� w 1944 r. na parcelacj� maj�tków obszarniczych przez nadanie rol-
nikom ziemi oraz zobowi�zanie ka�dego beneficjenta reformy do sp�aty w od-
powiednio roz�o�onych ratach w wysoko�ci ��cznej 1 rocznego zbioru zbó�. 
Innymi s�owy, cena 1 ha rolniczej ziemi rozparcelowanego maj�tku wyrazi�a si� 
w postaci warto�ci jednorocznego zbioru zbó� z tej ziemi – warto�ci roz�o�onej 
na raty. Natomiast w latach 1989-2011 III Rzeczpospolita Polska postanowi�a, 
po przywróceniu ustroju kapitalistycznego, kontynuowa� reform� struktury 
agrarnej na takiej zasadzie, na jakiej prowadzona by�a w okresie mi�dzywojen-
nym czyli w latach 1920-1939 z dwoma zmianami.  

Oto w okresie mi�dzywojennym parcelowane by�y maj�tki obszarnicze, 
a beneficjentami byli rolnicy. Rolnicy mogli kupi� po oko�o 15 ha u�ytków rol-
nych. Natomiast reforma struktury agrarnej, któr� mia�a zapewni� parcelacja 
PGR po 1989 r. nie zak�ada�a �adnych limitów obszarowych. Celem nie by�a 
bowiem parcelacja PGR, a przej�cie PGR przez podmioty prywatne. W przeci-
wie	stwie np. do Czech i S�owacji, gdzie ziemia PGR by�a nadawana rolnikom 
na zasadzie reformy, Polska postanowi�a ziemi� sprzeda� rolnikom polskim albo 
zagranicznym.  
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Druga ró�nica mi�dzy przedwojenn� reform� a prywatyzacj� ziemi PGR 
polega�a i polega na przej�ciu ziemi pa	stwowej przez podmioty prywatne na 
zasadach dzier�awy. Agencja prywatyzacji ziemi post-pegeerowskiej mog�a 
uznaniowo wydzier�awia� kilka hektarów lub kilka tysi�cy hektarów ziemi wy-
branemu rolnikowi.  

W rezultacie prywatyzacji ziemi zlikwidowanych PGR, w latach 1995- 
-2011, sprzedano oko�o 2,0 mln ha u�ytków rolnych oraz wydzier�awiono 
1,5 mln ha u�ytków rolnych. Cz��� ziemi przeznaczono nieodp�atnie na zalesie-
nie. Cz��� ziemi zwrócono instytucjom ko�cielnym. Ko�ció� polski jest jedynym 
w Europie, który zachowa� w�asno�� ziemi od umów feudalnych. Blisko 1,5 mln 
ha ziemi znajduje si� w gestii Agencji jako u�ytki nierozdysponowane.  

Zarówno sprzeda� ziemi w latach 1995-2011, jak równie� jej wydzier�a-
wianie nie by�y warunkowane wdra�aniem okre�lonego wzorca produkcyjnego 
gospodarstwa rolnego. Zarówno osoba kupuj�ca, jak i dzier�awca mia�y i maj� 
pe�n� swobod� w kreacji modelu gospodarstwa rolnego, jaki b�dzie powstawa� 
na przejmowanej ziemi. Nie maj� te� obowi�zku wytwarza� okre�lonego limitu 
produkcji. W politycznej my�li agrarnej dominuje teza, �e przedsi�biorstwo rol-
ne jest tym lepsze, im wi�ksze. Taka teza obowi�zywa�a w PGR.  

Prywatyzacja u�ytkowania ziemi, jaka znalaz�a si� w dyspozycji Agencji 
Nieruchomo�ci Rolnej zosta�a zrealizowana na ca�kowicie odmiennej zasadzie 
ni� np. w Czechach czy te� w S�owacji. W Czechach i S�owacji ziemia zosta�a 
przydzielona pracownikom PGR jako rodzaj nadania akcjonariatu, a nie sprze-
da�y, ani dzier�awy.  

Innymi s�owy, w Czechach i S�owacji by�a to polityczna reforma rolna. 
W Polsce nie by�a to i nie jest reforma. Jest to kapitalistyczna sprzeda� ziemi, 
cz�sto w trybie przetargów. W dodatku jest to sprzeda� nie sterowana. Jest to 
oczywi�cie pa	stwowa sprzeda� ziemi. Mo�e przej�ciowo poprawi� bud�et pa	-
stwa, ale ud�awi� rozwój rolnictwa na dziesi�tki lat. Rolnicy b�d� sp�aca� zie-
mi�, ale nie b�d� modernizowa� rolnictwa. Na tym polega ud�awienie polskiego 
rolnictwa przez polityk� likwidacji PGR i RSP.  

W wyniku chaotycznej sprzeda�y i dzier�awy ziemi powsta�y obszarnicze 
gospodarstwa prywatne, obszarnicze gospodarstwa dzier�awne, ko�cielne go-
spodarstwa rolne itp. Poj�cie obszarnicze gospodarstwa zawiera w sobie ca�� 
tradycj� feudaln�. Zak�ada si� bowiem, �e za 20 czy 40 lat istnia�o b�dzie ob-
szarnicze gospodarstwo jednej osoby lub rodziny, a oparte b�dzie na systemie 
najmu parobków nie posiadaj�cych �adnego maj�tku. Tymczasem jest ma�o 
prawdopodobne, aby za 20-40 lat mo�na by�o znale�� kandydatów na parobków. 
Pracownikami wówczas mog� by� akcjonariusze. Tak jak akcjonariuszami b�d� 
pracownicy spó�ek rynkowych rolnicy Czech i S�owacji. Oni nie b�d� parobka-
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mi, których b�dzie mo�na zwolni� z 3-miesi�cznym wymówieniem. Oni b�d� 
wspó�w�a�cicielami. Te spó�ki nie b�d� postfeudalne. Ci, którzy obecnie popie-
raj� tworzenie w Polsce obszarniczych gospodarstw wierz�, �e za 40 lat b�d� 
mog�y istnie� pó� feudalne gospodarstwa rolne oparte na prywatnej w�asno�ci 
i bezrolnych parobkach. To jest podstawowy b��d narodowej polityki rolnej lat 
1989-2011.  

Podkre�li� trzeba, �e w�ród nabywców 2,0 mln ha ziemi popegeerowskiej 
jest tak�e pewna liczba indywidualnych rolników. Kilkana�cie tysi�cy rolników 
powi�kszy�o swoje gospodarstwa indywidualne. Wp�yw sprzeda�y pa	stwowej 
ziemi oraz wp�yw wydzier�awiania pa	stwowej ziemi wydaje si� du�y, je�li 
ca�e obszary sprzedanej i wydzier�awionej ziemi rozlicza si� na wszystkie go-
spodarstwa indywidualne. Wp�yw sprzeda�y ziemi ze zlikwidowanych PGR na 
zmian� struktury agrarnej ch�opskiego rolnictwa okazuje si� niewielki, zw�asz-
cza gdy uwzgl�dni si�, �e 2,0 mln ha postpegeerowskiej ziemi pozosta�o 
w wielkoobszarowych gospodarstwach prywatnych. Struktura agrarna uleg�a 
wi�c niewielkim zmianom w wyniku likwidacji PGR i stworzenia prywatnych 
gospodarstw obszarniczych.  

1.4. Zmniejszanie si� liczebno�ci kar�owatych gospodarstw rolnych na wsi  
i zmiany w strukturze produkcji 

 
Powszechny Spis Rolny 2010 r. zarejestrowa� fakt, �e du�a cz��� gospo-

darstw rolnych, a w tym g�ównie o powierzchni 1-5 ha u�ytków rolnych, 
zmniejszy�a si� o 373 tys. obiektów w stosunku do spisywanego stanu z 2002 r. 
Likwidacji uleg�y g�ównie ma�e gospodarstwa 1-5 ha. Szczegó�owa analiza tego 
zjawiska pozwala stwierdzi�, i� zdarzeniu temu towarzyszy�y znamienne procesy. 

Przede wszystkim w ma�ych gospodarstwach, które jeszcze nie uleg�y li-
kwidacji, nast�pi� bardzo du�y spadek produkcji, a w tym g�ównie zwierz�cej. 
Tak wi�c cz��� ma�ych gospodarstw rolnych uleg�a likwidacji ca�kowitej, ale 
jednocze�nie wi�kszo�� pozosta�ych ma�ych gospodarstw wytraci�a produkcj� 
zwierz�c�. Oznacza to, �e w kolejnych latach likwidowa� si� b�dzie kolejna, 
du�a cz��� tych ma�ych gospodarstw rolnych. To zreszt� jest logiczne, je�li 
we�mie si� pod uwag�, �e oko�o 90% polskich gospodarstw rolnych nie ma 
zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego. Gospodarstwa nie posiada-
j�ce zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego (a dotyczy to wszyst-
kich gospodarstw, których nadwy�ka przychodów z produkcji nad wydatkami 
na produkcj� jest mniejsza od 8 ESU) nie maj� szans na trwanie d�u�sze ni� 
1 pokolenie. Od wielu ju� lat obserwuje si� spadek produkcji zwierz�cej we 
wsiach sk�adaj�cych si� z ma�ych gospodarstw rolnych. W�a�ciciele ma�ych go-



 18

spodarstw rolnych dziel� gospodarstwa na dzia�ki budowlane, aby w ten sposób 
podnosi� warto�� swego maj�tku. Nie podnosi to jednak produkcji rolnej. 
W Polsce zrodzi�a si� doktryna, �e kar�owate gospodarstwa rolne b�d� wielo-
funkcyjne i nie b�d� likwidowane. PSR-2010 ujawni�o fakt, �e 373 tys. ma�ych 
gospodarstw znik�o. Pozosta�e trac� produkcj�, a wi�c s� w stanie likwidacji. 
Mi�dzy doktryn� a rzeczywisto�ci� zaistnia�a zasadnicza ró�nica. Wi�kszo�� 
polityków i dziennikarzy wierzy, �e gospodarstwa b�d� trwa�y d�ugo. Pewne jest 
jednak, �e produkcja w kar�owatych gospodarstwach b�dzie nadal zanika�, na-
wet je�li te gospodarstwa b�d� trwa�y formalnie.  

U�ytki rolne ma�ych gospodarstw rolnych zamiast stawa� si� elementami 
rozwojowych gospodarstw rolnych – staj� si� bardzo cz�sto dzia�kami budowla-
nymi. Uwidacznia si� wi�c zjawisko zanikania ziemi rolniczej. Rolnictwo zani-
ka przez rozdrabnianie ma�ych gospodarstw. Jest to cz�ste zjawisko w pobli�u 
miast. Drobne gospodarstwa rolne d��� do tzw. „odrolnienia” swoich u�ytków 
rolnych i przekszta�cenia ich na tereny budowlane. Cena terenów budowlanych 
jest wielokrotnie wy�sza ni� cena u�ytków rolnych. To tworzy tendencj� do 
„odralniania” ziemi rolniczej.  

Rozwojowe gospodarstwa rolne, a wi�c takie, których dochody wyra�aj� 
si� wska�nikiem nie mniejszym ni� 8 ESU przejmuj� natomiast ch�tnie ziemi� 
rolnicz� (tj. u�ytki rolne) od likwidowanych gospodarstw rolnych, które posia-
daj� mo�liwie du�e powierzchnie. Przejmowanie ziemi od likwidowanych go-
spodarstw drobnych jest bowiem ma�o atrakcyjne. Przejmowanie ziemi przez 
gospodarstwa rozwojowe od �rednich gospodarstw jest bardziej atrakcyjne, gdy� 
rolnik przejmuj�c od s�siadów wzgl�dnie du�e powierzchnie ziemi – przejmuje 
prawo do otrzymywania du�ych dop�at obszarowych. Nie op�aca si� rolnikowi 
rozwojowemu (tj. takiemu, który posiada zdolno�� do inwestowania) przejmo-
wa� ma�ych dzia�ek ziemi, bo wymagaj� one du�o czasu na utrzymanie ich 
w kulturze, co warunkuje otrzymanie dop�at. Op�aca si� przej�� pola co naj-
mniej kilkuhektarowe i otrzymywa� dop�aty od du�ych obszarów ziemi. Przej-
mowane du�e dzia�ki ziemi od rolników, którzy rezygnuj� z zajmowania si� 
produkcj� roln� przynosi du�e dop�aty za niewielkie nak�ady na utrzymanie 
ziemi w kulturze warunkuj�cej otrzymanie dop�at.   

Znamiennym faktem jest unikanie przez bardzo du�� cz��� rolników  
przejmuj�cych od s�siadów ziemi� opuszczon�, i� nie podejmuj� oni zwi�ksza-
nia produkcji zwierz�cej. Produkcja zwierz�ca wymaga zwi�zania na sta�e okre-
�lonej liczby ludzi z okre�lonym stadem zwierz�t. 

Produkcja ro�linna ma charakter sezonowy i nie wymaga po�wi�cenia ca-
�ego dyspozycyjnego czasu producenta na produkcj�. Natomiast zarówno pro-
dukcja mi�sa wieprzowego, jak te� produkcja mi�sa wo�owego i mleka wyma-
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gaj� ca�orocznego, a w tym codziennego zwi�zania si� z okre�lon� chlewni�, 
czy te� z okre�lon� obor� itp. Produkcja zwierz�ca wymaga ca�kowitego po-
�wi�cenia �ycia pojedynczego cz�owieka lub zmianowej organizacji pracy. Ro-
dziny rolnicze umiej� organizowa� tak� produkcj� w ma�ej skali rodzinnej. Na-
st�puje w tym przypadku rodzinna wymiana pracy. Natomiast nie umiej� 
organizowa� na skal� du�ych stad zwierz�t, jakich oczekuje przemys� i handel. 
Przemys� mi�sny sk�onny jest wspó�pracowa� z rolnikami posiadaj�cymi du�e 
stada zwierz�t. Takie du�e stada wymagaj� innej organizacji ni� stada na skal� 
rodzinn�.  

W rezultacie, uwidacznia si� wyra�ne narastanie kryzysu produkcji zwie-
rz�cej. Ma�e gospodarstwa rodzinne rezygnuj� z produkcji zwierz�cej. Du�e 
gospodarstwa rodzinne nie umiej� organizowa� chowu du�ych stad zwierz�t. 
W rezultacie spad�a konsumpcja wo�owiny w Polsce do 2 kg na osob�. Produk-
cja mi�sa wo�owego jest wi�c ju� w stanie kryzysu. Zmniejsza si� jednak rów-
nie� w szybkim tempie produkcja mi�sa wieprzowego.  

W 2008 r. Polska sta�a si� importerem netto mi�sa wieprzowego. Nie zo-
sta�y stworzone �adne metody przezwyci��enia tego kryzysu mi�sa wieprzowe-
go. Nie ma te� �adnej strategii podniesienia konsumpcji mi�sa wo�owego z 2 kg 
do �redniego poziomu konsumpcji europejskiej, tj. do poziomu 16-18 kg mi�sa 
wo�owego na mieszka	ca rocznie.  

Kryzys produkcji zwierz�cej w polskim rolnictwie pojawia si� jak lawina. 
Nikt go si� nie spodziewa i nikt nie próbuje przeciwdzia�a� jego zaistnieniu. 
Polska nie ma dotychczas narodowej koncepcji zabezpieczenia si� przed kryzy-
sem produkcji zwierz�cej. Nikt nie zamierza przeciwdzia�a� dalszemu spadkowi 
produkcji zwierz�cej. Ekonomi�ci i dziennikarze licz�, �e kwesti� zagro�e	 kry-
zysowych rozwi��e niewidzialna r�ka rynku. Tymczasem spadek produkcji 
zwierz�cej uporczywie nast�puje, a nie pojawia si� �adne rynkowe przeciwdzia-
�anie. Rynkowe przeciwdzia�anie nie mo�e polega� na wzro�cie cen. Wzrost cen 
na rynku narodowym mo�e tylko doprowadzi� do wzrostu importu masy han-
dlowej z innych krajów, co mo�e pog��bia� kryzysowe warunki produkcyjne. 
Przeciwdzia�anie kryzysowi produkcji zwierz�cej mo�e zapobiec tylko wykre-
owanie kilku lub kilkunastu tysi�cy specjalistycznych przedsi�biorstw produkcji 
mi�sa. Kreacja taka jest warunkowana zgod� Unii Europejskiej na zastosowanie 
okre�lonej pomocy rolnikom. Polska powinna wi�c wnie�� do dyskusji w UE, 
problemy przeciwdzia�ania kryzysom lokalnym. Unia Europejska powinna zgo-
dzi� si� na stosowanie interwencji na rzecz przezwyci��ania kryzysów w pro-
dukcji zwierz�cej. 

Niezb�dne jest wykreowanie okre�lonej liczby ferm produkcji zwierz�cej, 
jako instrumentu interwencji przeciwko kryzysowi produkcji zwierz�cej. 



 20

W przeciwnym razie rolnictwo nara�one b�dzie na cz�ste kryzysy w produkcji 
zwierz�cej.  


wiat s�u�by rolnej ci�gle wierzy, i� np. w Polsce spadek stanu trzody 
z 22,0 mln sztuk w Polsce do 13,0 mln sztuk to tylko kwestia cyklu rozwojowego 
stada trzody chlewnej. Wystarczy wi�c poczeka�, gdy przyjdzie nowa faza cyklu 
�wi	skiego i sytuacja ulegnie zmianie. Otó� bez zorganizowania nowych ferm 
produkcji trzody chlewnej same cykle nie zmieni� kierunku rozwoju sytuacji.  

Rodzajem nieoczekiwanej lawiny jest tak�e zaniechanie kontraktacji arty-
ku�ów rolnych, a w tym zwierz�cych przez zak�ady przemys�owe u rolników. 
Tylko niewielka grupa przetwórczych zak�adów prywatnych kontraktuje surow-
ce rolne. Wi�kszo�� woli prowadzi� skup bez kontraktacji lub importowa� su-
rowce rolne spoza granic kraju. Zaniechanie kontraktacji pog��bia zbli�aj�cy si� 
kryzys produkcji zwierz�cej.  

 

1.5. Mechanizm narastania kryzysu produkcji zwierz�cej  
 
Spisy rolne pozwalaj� stwierdzi�, �e �redni� obsad� byd�a i trzody chlew-

nej na jednostce powierzchni ziemi utrzymywa�y gospodarstwa rolne o po-
wierzchni 7-10 ha. W 2010 r. posiada�y 9,3% ziemi, utrzymywa�y 9,5% byd�a, 
9,5% trzody chlewnej.  

Najmniejsz� obsad� byd�a i trzody chlewnej na jednostce powierzchni 
u�ytków rolnych utrzymuj� gospodarstwa od 1 do 5 ha oraz gospodarstwa 
o powierzchni powy�ej 150 ha u�ytków rolnych. Najwi�ksz� obsad� byd�a 
i trzody na jednostce powierzchni u�ytków rolnych utrzymuj�  gospodarstwa 
rolne od 10 do 50 ha. Taka sytuacja stwarza�a mo�liwo�� utrzymywania po��-
danego stanu pog�owia byd�a i trzody chlewnej tak d�ugo, jak d�ugo gospodar-
stwa rolne o wysokim stanie pog�owia byd�a i trzody mog�y utrzymywa� si� 
z dochodów rynkowych. Tymczasem w latach dziewi��dziesi�tych XX wieku 
wyst�pi� okres, kiedy gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 20 ha (dobrej 
ziemi), a tak�e od 1 do 30 ha (�redniej jako�ci ziemi) przesta�y mie� mo�liwo�� 
odtwarzania potencja�u produkcyjnego. Produkcja towarowa gospodarstw rol-
nych od 1 do 30 ha nie wystarcza na pokrycie kosztów produkcji, uzupe�niania 
zu�ytych narz�dzi, zakup �rodków produkcji. Od tego czasu gospodarstwa rolne 
od 10 do 30 ha, które przez dziesi�tki lat mia�y najwy�szy stan byd�a i trzody 
utraci�y zdolno�� do odtwarzania potencja�u produkcyjnego. Maj� wci�� wysok� 
obsad� byd�a i trzody, ale utraci�y zdolno�� do egzystencji (strata zdolno�ci do 
odtwarzania potencja�u produkcyjnego). Zacz�� tworzy� si� mechanizm narasta-
nia kryzysu produkcji zwierz�cej. Grupy gospodarstw od 10 do 30 ha, które po-
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siada�y 30% u�ytków rolnych, a utrzymywa�y 40% trzody chlewnej i 40% byd�a 
zacz��y stopniowo obumiera�. I wtedy w�a�nie, a wi�c ju� w latach 90. rozpo-
cz�� funkcjonowanie mechanizm narastania kryzysu produkcji trzody i byd�a. 
Wtedy gospodarstwa od 1 do 5 ha ograniczy�y gwa�townie produkcj� byd�a 
i trzody. Powoli ograniczaj� produkcj� trzody i byd�a gospodarstwa od 5 do 30 
ha. Politycy i s�u�ba rolna liczy na to, �e niewidzialna r�ka rynku spowoduje 
wzrost byd�a i trzody w gospodarstwach od 30 do 300 ha, a wi�c wszystko si� 
wyrówna. To jednak nie nast�puje.  

Zabezpieczenie rolnictwa przed kryzysem w produkcji zwierz�cej w Pol-
sce wymaga zmiany struktury agrarnej. Mechanizm produkcji zwierz�cej od-
zwierciedlony jest w tabeli 1.  

Tabela 1 informuje, �e w latach 2001-2010 nast�pi� du�y ubytek gospo-
darstw rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha. W gospodarstwach tych od d�ugiego 
ju� czasu nast�powa� bardzo silny spadek produkcji zwierz�cej. Od 2001 r. na-
st�puje nie tylko dalszy spadek produkcji zwierz�cej, ale ubytek liczby gospo-
darstw rolnych w tych grupach. W wyniku tych zmian sytuacji w latach 2002- 
-2010, liczba gospodarstw rolnych obni�y�a si� o 383,2 tys. podmiotów. 
W 2010 r. pozosta�o jeszcze 763,0 tys. gospodarstw o wielko�ci 1 do 5 ha UR. 
Posiada�y one 14,0% u�ytków rolnych. W 2010 r. wykaza�y stan trzody chlew-
nej stanowi�cy 5% stanu pog�owia trzody oraz 5% stanu pog�owia byd�a. Obsa-
da trzody chlewnej i byd�a na jednostce powierzchni stanowi wi�c oko�o 40% 
�redniokrajowej obsady byd�a i trzody. W tej sytuacji wa�na jest odpowied� na 
pytanie, co dzieje si� z ziemi� likwidowanych gospodarstw od 1 do 5 ha? Ta 
ziemia powinna trafia� do gospodarstw, które maj� wysoki poziom produkcji 
zwierz�cej. Niestety tak nie jest.  

Gospodarstwa o powierzchni od 1 do5 ha staraj� si� o „odrolnienie” swoich 
gruntów, aby zamieni� je z gruntów rolniczych na grunty o charakterze nieru-
chomo�ci budowlanych. Spo�ecze	stwo oczekuje, �e ziemia, która by�a uprawia-
na przez gospodarstwa obecnie likwidowane powinna trafia� do grupy gospo-
darstw rolnych od 30 do 50 ha lub wi�kszych. Tylko takie gospodarstwa maj� 
szanse na osi�gni�cie stanu zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego.  
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W my�l idei, aby ziemi� pochodz�c� z likwidowanych gospodarstw ma-
�ych przekazywa� do gospodarstw o powierzchni powy�ej 30 ha UR, pewne ilo-
�ci powierzchni u�ytków rolnych trafiaj� w�a�nie do gospodarstw o powierzchni 
powy�ej 30 ha lub wr�cz do prywatnych gospodarstw obszarniczych. Gospodar-
stwa o powierzchni od 30 do 50 ha maj� niski stan byd�a, ale wzgl�dnie wysoki 
stan trzody chlewnej. Gospodarstwa o wi�kszej powierzchni maj� niski poziom 
byd�a i trzody.  

Niestety gospodarstwa te nie spe�niaj� zada	 ograniczania kryzysu pro-
dukcji zwierz�cej. Gospodarstwa powy�ej 100 ha UR wr�cz unikaj� produkcji 
zwierz�cej. Satysfakcjonuj� si� produkcj� ro�linn�. Produkuj� zbo�a i rzepak, bo 
s� to dzia�y produkcji nie wymagaj�ce sta�ych pracowników najemnych. Pry-
watne gospodarstwa obszarnicze unikaj� sta�ego najmu.  

Wed�ug PSR-2010, oko�o 27,3% u�ytków rolnych b�d�cych w gestii go-
spodarstw rolnych znalaz�o si� w grupie gospodarstw powy�ej 30 ha, a wi�c 
takich, które powinny osi�ga� zdolno�� do odtwarzania potencja�u produkcyjne-
go. Gospodarstwa te d��� rzeczywi�cie do osi�gni�cia zdolno�ci do odtwarzania 
potencja�u produkcyjnego. Jednak�e po to chc� osi�ga� du�e obszary u�ytków 
rolnych, aby t� zdolno�� mog�y osi�ga� przez rozwój produkcji ro�linnej z po-
mini�ciem produkcji zwierz�cej. W du�ych gospodarstwach obszarniczych pro-
dukcja zwierz�ca rozwija si� powoli.  

W grupie gospodarstw rolnych o powierzchni 30 i wi�cej ha PSR-2010 
zarejestrowa� 27,3% powierzchni u�ytków rolnych, ale tylko 16,3% krajowego 
pog�owia byd�a oraz 28,4% trzody chlewnej. Niestety, stan trzody chlewnej 
w 2010 r. obni�y� si� z 15,0 mln sztuk do 13,0 mln sztuk. W tym równie� stan 
trzody w du�ych gospodarstwach obszarniczych obni�y� si� i kilka procent.   

Ten stan rzeczy jednoznacznie przemawia za poparciem wniosków, aby 
poprawi� warunki ekonomiczne produkcji zwierz�cej. Poprawa tych warunków 
w ma�ych gospodarstwach, gdzie produkcja ogranicza si� do kilku sztuk zwie-
rz�t, nie doprowadzi do uzyskania zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produk-
cyjnego. Nie b�dzie wi�c mia�a istotnego znaczenia. W du�ych gospodarstwach 
poprawa taka mo�e natomiast dokona� zasadniczego wzrostu w ukierunkowaniu 
gospodarstw na produkcj� zwierz�c�. Takiego zwrotu nale�y dokona� mo�liwie 
w najbli�szym terminie.  

Zach�canie rolników do ukierunkowania gospodarstw na wytwarzanie 
wi�kszej ilo�ci produkcji zwierz�cej mo�liwe jest przez zwi�zanie znacznej cz�-
�ci dop�at bezpo�rednich z produkcj� zwierz�c�. Alternatyw� takiego rozwi�za-
nia mo�e by� tylko istotny wzrost cen artyku�ów zwierz�cych. Alternatywa taka 
mo�e si� jednak okaza� trudna do powszechnej akceptacji dla spo�ecze	stwa.  
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Polska jest zainteresowana w zwi�zaniu pewnej ilo�ci dop�at, które maj� 
charakter obszarowy ze wzrostem produkcji zwierz�cej. Bez tego trudno b�dzie 
wywo�a� sie� wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych w produkcji mi�sa. 
Tymczasem wzrost produkcji zwierz�cej jest warunkiem poprawy stanu wy�y-
wienia krajowego, a tak�e eksportu. Bez zmiany struktury dop�at do produkcji, 
Polska nie ochroni si� przed kryzysem produkcji zwierz�cej. 

Poziom spo�ycia produktów zwierz�cych jest w Polsce wyra�nie ni�szy 
ni� w krajach europejskich. Równie� perspektywy eksportu produktów rolnych, 
zarówno do krajów europejskich, jak i do azjatyckich wi��� si� wyra�nie z pro-
dukcj� zwierz�c�. Polska ma szans� zwi�kszy� produkcj� mi�sa i mleka przez 
powi�kszenie liczby gospodarstw wyspecjalizowanych w omawianych kierun-
kach produkcji.  

 

1.6. Czy trwaj�ca obecnie zmiana struktury gospodarstw rolnych mo�e 
przekszta�ci� si� w powszechn� i globaln� restrukturyzacj� polskiego  
rolnictwa w pierwszej po�owie XXI wieku 

 
Taka globalna restrukturyzacja wsi i rolnictwa zosta�a dokonana po 

II wojnie �wiatowej w krajach Europy Zachodniej. Si�� nap�dow� tej restruktu-
ryzacji by�o wielkie zapotrzebowanie na surowce �ywno�ciowe i �ywno�� oraz 
zapotrzebowanie w skali Europy Zachodniej na kilkana�cie milionów pracowni-
ków dla przemys�u. Zdolno�� przemys�u do absorpcji w ka�dym kraju nadwy�ek 
si�y roboczej w rolnictwie stworzy�a warunki restrukturyzacji wsi i rolnictwa.  

Najwybitniejszy spo�ród polskich ekonomistów rolnych powojennego 
pokolenia, jakim by� prof. dr hab. Augustyn Wo� (wieloletni dyrektor IERiG�) 
stwierdzi�, �e si�� nap�dow� restrukturyzacji wsi i rolnictwa Zachodniej Europy 
by� popyt przemys�u na si�� robocz�, która mog�a opu�ci� gospodarstwa rolne. 
Prof. dr hab. Augustyn Wo� pisa�: „…niezbywalnym warunkiem restrukturyza-
cji rolnictwa (w kierunku malej�cej pracoch�onno�ci produkcji) jest mo�liwo�� 
odp�ywu z rolnictwa nadwy�ek si�y roboczej. Nadwy�ki te s� tym wi�ksze, im 
szybciej nast�puje restrukturyzacja ca�ej gospodarki. Kraje rozwini�te gospodar-
czo wykorzysta�y unikaln� i jedyn� tego rodzaju sytuacj�, jaka mia�a miejsce po 
II Wojnie 
wiatowej. Wówczas ka�da ilo�� imigrantów ze wsi mog�a by� z �a-
two�ci� wch�oni�ta przez rozwijaj�cy si� przemys�, który – po latach wojny – 
dokonywa� restrukturyzacji w kierunku produkcji cywilnej. Wch�ania on co-
rocznie 4,0-4,6% wolnych zasobów si�y roboczej, jakie w formie utajonej wy-
st�powa�y w rolnictwie. By�o tak dlatego, �e technologie przemys�owe by�y re-
latywnie pracoch�onne (przemys�y ci��kie, górnictwo, hutnictwo, budownictwo 
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itp.). By� to jedyny taki przypadek w historii Europy Zachodniej i wi�cej nie 
mo�e si� on powtórzy�. Tak wi�c droga – jak� po wojnie przeby�o rolnictwo 
krajów Europy Zachodniej – by�a procesem jednorazowym i wobec tego nie 
mo�na jej powtórzy� w Polsce. To, co niektórzy ekonomi�ci chc� uzna� za uni-
wersalny model restrukturyzacji rolnictwa – jest tylko pojedynczym przypad-
kiem.  

Polska nie mo�e zatem – w my�l rozumowania prof. A. Wosia – powtó-
rzy� drogi zachodnioeuropejskiej. Musimy poszukiwa� innej drogi. Pierwsz� 
i bodaj najwa�niejsz� cech� jest spowolnienie procesów transformacyjnych, sto-
sownie do stopy wch�aniania wolnej rolniczej si�y roboczej przez sektory nierol-
nicze. Wiemy, �e jest ona relatywnie niska; obecnie wynosi ona 0,84% rocznie 
i ma tendencj� malej�c�” [Wo� 2004].  

Z jednej strony, prof. A. Wo� przy��cza� si� do opinii ekonomistów i poli-
tyków, i� warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest konieczny wielki odp�yw 
ludno�ci rolniczej do pozarolniczych zawodów, ale z drugiej strony, w odró�-
nieniu od wielu innych ekonomistów i polityków wyrazi� jednoznaczn� tez�, �e 
wielki odp�yw ludno�ci rolniczej do pozarolniczych zawodów, jaki mia� miejsce 
w krajach Europy Zachodniej w okresie po II Wojnie 
wiatowej jest niepowta-
rzalny dla Polski. Wielki, masowy odp�yw ludno�ci rolniczej nie mo�e by� mo-
delem uniwersalnym, gdy� by� pojedynczym przypadkiem. W pó�niejszych la-
tach po restrukturyzacji wsi i rolnictwa w Europie, przemys� zacz�� si� rozwija� 
g�ównie dzi�ki wzrostowi wydajno�ci pracy, a nie dzi�ki wzrostowi zatrudnie-
nia. Tak wi�c Polska nie mo�e powtórzy� drogi zachodnioeuropejskiej restruk-
turyzacji rolnictwa. Powy�sza konstatacja wynika z praktyki rozwoju Europy 
w ci�gu 30 lat. Jest do�wiadczeniem cywilizacji europejskiej.  

Ca�a gospodarka przemys�owa nie jest obecnie w stanie przyj�� z rolnic-
twa do innych zawodów nadmiaru si�y roboczej. Przemys� zmieni� swoj� struk-
tur�. Zwi�ksza produkcj� w wyniku rozwoju technik i technologii. Zwi�kszaj�c 
produkcj� i rozszerzaj�c zakres produkcji – zmniejsza zatrudnienie.  

Niezwykle trafne s� spostrze�enia prof. A. Wosia, �e obecnie przemys� 
rozwija si� dzi�ki wzrostowi wydajno�ci pracy. Przemys� nie potrzebuje dop�y-
wu si�y roboczej z zewn�trz, tj. z rolnictwa. Nie ma popytu na si�� robocz�.  

Ro�nie jednak ci�nienie poda�y si�y roboczej w wielu dzia�ach gospodarki 
narodowej. Tak np. w latach 2001-2004 wyemigrowa�o z Polski 2,0 mln osób 
w wieku zdolno�ci do pracy. Zjawisk o takiej skali w przesz�o�ci nie by�o.  

W latach transformacji ustrojowej dochody ludno�ci wiejskiej zarówno 
rolniczej, jak i nierolniczej spad�y o po�ow�. Tworzy�o to ogromn� si�� poda�o-
w�. Nie mo�na zmieni� tej sytuacji bez zmiany poziomu zatrudnienia. Pojawia 
si� jednak nie tylko nowa poda� si�y roboczej, ale tak�e nowe mo�liwo�ci za-
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trudnienia. Pojawiaj� si� nowe, nieznane w przesz�o�ci mo�liwo�ci zwi�kszania 
zatrudnienia równie� w Polsce. Polska ma niepowtarzaln� mo�liwo�� rozbudo-
wy przemys�u wydobywania gazu �upkowego. W horyzoncie czasowym 20-40 
lat, wydobywanie gazu �upkowego mo�e stworzy� warunki do kreacji nawet 200 
tys. nowych miejsc pracy. Powstan� bowiem zapewne bogate przedsi�biorstwa, 
które b�d� posiada�y zdolno�� do akumulacji rozszerzonej. Gaz staje si� bogac-
twem, które mo�e i powinno tworzy� nowe miejsca pracy. 

Polska wykorzysta�a prawie w ca�o�ci dobre ziemie do produkcji rzepaku, 
a w tym po�ow� na olej, po�ow� na paliwa. Jest w stanie dalej produkowa� rze-
pak na paliwa p�ynne w obecnej proporcji. Polskie ziemie s� wprawdzie zbyt 
s�abe, a wi�c nie ma mo�liwo�ci produkcji paliw p�ynnych z rzepaku.  

Polska posiada jednak oko�o 800 tys. ha podmok�ych gleb zwanych „sa-
pami”. Ziemia ta powinna by� przeznaczona  na produkcj� biomasy na cele me-
tanolu. Trzeba wykorzysta� zasoby wody w „sapach”, aby produkowa� biomas� 
na metanol, tj. w�glowodór, który rozpada si� w temperaturze otoczenia i mo�e 
s�u�y� do wytwarzania elektryczno�ci. Metanol jest produktem przysz�o�ci. Mo-
�e zast�powa� paliwa p�ynne. Rozbudowa przemys�u paliw p�ynnych w oparciu 
o biomas� mo�e w horyzoncie czasowym 20-40 lat stworzy� nawet 200 tys. 
miejsc pracy. Produkcja biomasy mo�e by� rozszerzona na uboczne produkty 
le�ne i odpady rolne.  

Polsce potrzeba ponad 2,0 mln nowych mieszka	. Tyle samo mieszka	 
wymaga modernizacji. W zasi�gu r�ki s� wi�c nowe miejsca pracy. Na kilka 
dekad potrzebny jest rozwój potencja�u budownictwa mieszkaniowego. To tak�e 
du�a nadzieja na nowe miejsca pracy.  

Politycy, ekonomi�ci, dziennikarze wyra�aj� opini�, �e poziom wy�ywie-
nia w Polsce jest bardzo dobry. Istnieje bowiem nadwy�ka poda�y �ywno�ci nad 
popytem w sklepach. Tymczasem sytuacja wymaga nowego spojrzenia. Polska 
nale�y do krajów, które razem z Rumuni� i Bu�gari� oraz W�grami, konsumuje 
o oko�o 20% mniej bia�ka zwierz�cego na 1 mieszka	ca ni� kraje Europy Za-
chodniej i inne kraje Europy 
rodkowej. W horyzoncie 3-4 dekad Polska mo�e 
i powinna podnosi� produkcj� i konsumpcj� bia�ka zwierz�cego o oko�o 20% 
w przeliczeniu na 1 mieszka	ca. To wymaga zwi�kszenia produkcji, a wi�c tak-
�e nowych stanowisk pracy.  

Polska walczy�a przez 1000 lat o dost�p do morza. Gdy osi�gn��a dost�p 
do morza i zbudowa�a stocznie, w trakcie transformacji straci�a stocznie, flot�, 
infrastruktur� morsk�. Polska ograniczy�a swój udzia� w korzystaniu z morza. 
Niezb�dne jest rozbudowanie gospodarki morskiej. W horyzoncie 20-40 lat Pol-
ska powinna stworzy� gospodark� morsk� na miar� 100-200 tys. miejsc pracy.  
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Polska posiada mo�liwo�� instalacji wielu tysi�cy wiatraków, aby stwo-
rzy� dzia� produkcji elektryczno�ci przy pomocy si� przyrody.  

Przyj�� te� nale�y jako wa�n� mo�liwo�� zwi�kszenie eksportu �ywno�ci. 
Popyt na �ywno�� na rynkach �wiatowych wzro�nie. Polska powinna wykorzy-
sta� t� okazj�. Szacuje si�, �e Europa b�dzie mia�a okazj� zwi�kszy� eksport 
�ywno�ci o oko�o 20%. Mo�liwo�� wzrostu eksportu mo�e tworzy� szans� po-
wi�kszenia zatrudnienia – nowych miejsc pracy dla ludno�ci wiejskiej.  

Po to, aby dokona� restrukturyzacji, trzeba wywo�a� odpowiedni� po-
wszechn� wol� polityczn�. Restrukturyzacja w Polsce to tworzenie nowych 
miejsc pracy.  

Zaprezentowany wy�ej zestaw potencjalnego popytu na energi�, metanol 
jako form� magazynowania energii elektrycznej (czemu zostanie po�wi�cony  
specjalny rozdzia� w niniejszej publikacji) uzasadnia do zaprezentowania hipo-
tezy, i� dla Polski �wiat si� cofn��, a przyroda stworzy�a szans� do industrializa-
cji obszarów wiejskich, aby Polska mog�a zatrudni� 1,5-2,0 mln ludzi bezrobot-
nych ze wsi i ma�ych miasteczek.  

Przyroda i historia stworzy�y warunki do powtórzenia w granicach Polski 
takiej restrukturyzacji, jaka mia�a miejsce na terenie krajów Europy Zachodniej 
przed 30 laty.  

Nie kwestionuj� tezy prof. A. Wosia, i� w skali Europy, a mo�e nawet 
w skali �wiata, przemys� nie przyci�ga wolnej si�y roboczej z innych sektorów, 
gdy� rozwija si� g�ównie nie w wyniku wzrostu zatrudnienia, a w wyniku wzro-
stu wydajno�ci pracy. Zaistnia�a w Polsce nadzwyczajna sytuacja, w której 
w horyzoncie 3-4 dekad Polska musi uruchomi� nowe obszary produkcji, gdzie 
dot�d nie by�o �adnego przemys�u, a teraz musz� powsta� nowe rodzaje produk-
cji, dla których trzeba zatrudni� ludzi w�a�nie z obszarów wiejskich. Chodzi tu 
w�a�nie o gaz �upkowy, zagospodarowanie zawilgoconych gleb sapowych, stwo-
rzenie gospodarki morskiej itp. Wydaje si�, �e nadszed� czas, aby dopisa� do 
doktryny prof. A. Wosia powy�sze krótkie uzupe�nienie i przekaza� je do dal-
szej dyskusji jako zagadnienie aktualne.  

 

1.7. Restrukturyzacja wsi i rolnictwa warunkowane s� tworzeniem wielu 
kierunków gospodarki sektora pozarolniczego na wsi i w ma�ych miastach  

 
Nadal wiarygodne pozostaje do�wiadczenie, w my�l którego warunkiem 

restrukturyzacji wsi i rolnictwa jest absorpcja nadwy�ek si�y roboczej rolnictwa 
i wsi przez pozarolnicze sektory ca�ej gospodarki narodowej lub mi�dzynaro-
dowej. To, co w przesz�o�ci wykonywa�y przemys�y narodowe, obecnie mog� 
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wykonywa� inne sektory. Na rzecz restrukturyzacji w wolnym tempie mo�e te� 
dzia�a� obni�enie si� poziomu przyrostu naturalnego wielu narodów. Zaistnia�y 
spadek przyrostu naturalnego w wielu krajach b�dzie mianowicie powodowa� 
deficyt si�y roboczej w wysokorozwini�tych krajach Europy Zachodniej – z jed-
nej strony, a z drugiej powtarza� si� mo�e zaistnia�a praktyka tworzenia si� wy-
sokich fal emigracji na sta�e milionów ludzi z Europy 
rodkowej do krajów wy-
sokorozwini�tych Europy Zachodniej. W latach 2001-2003 wyemigrowa�o 
z Polski 2 miliony osób w wieku produkcyjnym. To pozwala zak�ada�, �e re-
strukturyzacja polskiej wsi mo�e dokona� si� niekoniecznie pod wp�ywem wy-
��cznie wewn�trznego rozwoju kraju. Du�y wp�yw na ten proces mo�e mie� sta-
�a emigracja zagraniczna.  

Jakkolwiek restrukturyzacja, dokonywana w powa�nym stopniu w wyni-
ku powtarzaj�cych si� wysokich fal emigracji polskiej ludno�ci poza granice 
kraju nie by�aby korzystna, jest mo�liwa. Jest ona nawet swoistym zagro�eniem. 
Tym niemniej jest realna.  

Najwi�ksze szanse kreacji nowych, pozarolniczych, krajowych miejsc 
pracy tworz� ró�ne elementy wewn�trznego popytu na produkcj� dóbr material-
nych i us�ug wewn�trznych.  

Po pierwsze: zwi�kszenie produkcji �ywno�ci w celu wyrównania pozio-
mu wy�ywienia ludno�ci polskiej do poziomu wy�ywienia wysoko rozwini�tych 
krajów europejskich.  

Po drugie: Polska nie prowadzi aktywnej polityki eksportu �ywno�ci do 
krajów azjatyckich, które zwi�kszaj� bardzo szybko konsumpcj� �ywno�ci, a nie 
s� w stanie (g�ównie ze wzgl�dów ekologicznych, a w tym deficytu wody) 
zwi�ksza� równie szybko produkcji �ywno�ci. Polska posiada du�e szanse 
zwi�kszania eksportu �ywno�ci. Podobnie jak np. Francja, Polska powinna 
orientowa� si� na istotne zwi�kszanie eksportu �ywno�ci zarówno do krajów 
azjatyckich, a w tym g�ównie do Chin, Indii, Indonezji, jak równie� do krajów 
arabskich.  

Po trzecie: restrukturyzacja wsi i rolnictwa wymaga nowych miejsc pracy na 
przestrzeniach ca�ego kraju. Nie wystarczy skupi� nowe miejsca pracy w jednym 
regionie, aby w innym regionie dokonywa�a si� restrukturyzacja wsi i rolnictwa.  

Polska po�o�ona jest w strefie klimatu umiarkowanego. Znamionuje si� 
umiarkowanym nas�onecznieniem. Zmuszona wi�c b�dzie do wytwarzania ener-
gii odnawialnej w oparciu o �wiat�o rozproszone. Najkorzystniejszym sposobem 
wykorzystania energii b�dzie fotosynteza dostosowana do nas�onecznienia, jakie 
istnieje na obszarach Polski. Skupiska producentów energii mog� powstawa� np. 
wzd�u� brzegów morza, gdzie wyst�puj� nasilone i niemal stale wiej�ce wiatry. 
Wzd�u� brzegów morza powinny funkcjonowa� tysi�ce wiatraków. 
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Znajduj�ce si� w licznych regionach kraju pok�ady w�gla brunatnego, 
a tak�e badanych obecnie intensywnie z�ó� �upków gazono�nych tworz� pod-
stawy do kreacji nie tylko �róde� energii, ale tak�e �róde� surowców potrzeb-
nych do przemys�u chemicznego.  

Wszystko to razem pozwala stwierdzi�, i� struktura polskich bogactw na-
turalnych w warunkach aktywno�ci narodu tworzy� b�dzie warunki do tego, 
„aby Polska trwa�a wiecznie”. O trwaniu narodów decydowa� b�d� zawsze mo�-
liwe do u�ywania �ród�a energii. Polska posiada tak� struktur� tych �róde�, która 
w warunkach aktywno�ci narodu, mo�e zapewni� „wieczne trwanie” Polski.  

Omówione wy�ej �ród�a energii tworzy� b�d� podstaw� do kreacji wielu 
kierunków rozwoju produkcji dóbr i us�ug na terenie ca�ego kraju, a w tym na 
terenie wsi. Istotne jest równie� to, i� wszystko to b�dzie urzeczywistnia� si� 
w pierwszej po�owie XXI wieku.  

I w�a�nie uruchomienia, o których mowa b�d� dla Polski tak niepowta-
rzaln� okoliczno�ci�, jak niepowtarzaln� okoliczno�ci� dla ca�ej Zachodniej Eu-
ropy by� rozwój przemys�u po II wojnie �wiatowej. Polska mo�e w I po�owie 
XXI wieku dokona� w powa�nym stopniu restrukturyzacji wsi i rolnictwa. Mo-
�e to by� niepowtarzalny zbieg okoliczno�ci. Wykorzystanie tego zbiegu oko-
liczno�ci mo�e spe�ni� te� programowe zadanie polskiego Ruchu Ludowego, 
„aby Polska trwa�a wiecznie”. Idea ta skupia w sobie zarówno pi�kno, jak 
i si��, nawet je�li wieczno�� odnosi� si� b�dzie nie do tysi�cy, a do setek lat. 
Pewne jest jedno, silne i bogate kraje b�d� zachowywa�y d�u�ej sw� to�samo�� 
ni� s�abe i biedne. Wymaga jednak nowej interpretacji zdefiniowane przed nie-
spe�na 100 laty przez Ruch Ludowy przes�anie adresowane do wszystkich przy-
sz�ych pokole	 polskiego narodu zawarte w stwierdzeniu, i� Polska powinna 
trwa� wiecznie. Oto w okresie nasilaj�cego si� z dnia na dzie	 nieodwracalnego 
procesu stopniowej federalizacji Europy testament adresowany do wszystkich 
przysz�ych pokole	 narodu obejmowa� musi nie tylko postulat ochrony zwyk�ej 
egzystencji, ale tak�e wol� rozwoju politycznej osobowo�ci w warunkach fede-
racji, a tak�e akumulacji dóbr materialnych narodu, od których zale�y przywi�-
zanie obywateli do kraju. Chodzi o wieczny rozwój cywilizacji, kultury, nauki 
i kapita�u ludzkiego oraz spo�ecznego.  

Tylko takie bowiem istnienie mo�e satysfakcjonowa� naród, które zabezpie-
czy równo�� Polski i Polaków z innymi narodami w warunkach sfederalizowanej 
Europy. Równo�� rozwoju z rozwojem wszystkich narodów Europy sta� si� po-
winna moralnym celem przysz�o�ci narodu. Federacja demokratyczna ró�nych na-
rodów jest pe�niejszym celem ni� sama egzystencja nieoznaczonej jako�ci.  
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Rozdzia� 2. Uwarunkowania rozwoju demograficznego rolniczej 
oraz wiejskiej nierolniczej ludno�ci w pierwszej po�owie  

XXI wieku 
 
Powszechnie znana jest ju� od dawna prognoza rozwoju ludno�ci polskiej 

w pierwszej po�owie XXI wieku. W my�l tej prognozy liczebno�� polskiego 
spo�ecze	stwa zmniejszy si� z oko�o 38 mln mieszka	ców w 2009 r. do oko�o 
36 mln w 2035 r. Znamiennym faktem tej prognozy jest wyliczenie, z którego 
wynika, �e globalna liczba ludno�ci wiejskiej nie ulegnie zmianie i b�dzie przez 
ca�e pó�wiecze wynosi� oko�o 14,7 mln mieszka	ców. Liczebno�� narodu b�-
dzie ulega�a zmniejszaniu, a liczebno�� ludno�ci wiejskiej b�dzie pozostawa�a 
bez zmian.  

Zak�adany w prognozie ubytek ludno�ci w miastach i utrzymywanie si� 
niezmiennego stanu mieszka	ców wsi jest wynikiem zauwa�anej od kilkunastu 
lat tendencji do przenoszenia si� cz��ci (g�ównie najbardziej zamo�nych) 
mieszka	ców miast do luksusowych domów budowanych w okolicach podmiej-
skich. W ostatnich latach liczba ludno�ci wiejskiej wzrasta�a. St�d te� prognoza 
przewiduje utrzymywanie si� stanu ludno�ci wiejskiej mimo spadku globalnej 
liczby ludno�ci kraju.  

Jakkolwiek prognoza przewiduje utrzymywanie si� stanu liczebnego lud-
no�ci wiejskiej na niezmiennym poziomie, to milcz�co zak�ada globaln� zmian� 
struktury zawodowej ludno�ci. Zak�ada si� bowiem zmniejszenie globalnego 
stanu zatrudnienia w rolnictwie o kilkaset tysi�cy osób. Spo�ród ponad miliona 
gospodarstw domowych, które u�ytkuj� gospodarstwa rolne, ale nie posiadaj� 
zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego zniknie poprzez przej�cie 
przez s�siadów posiadaj�cych gospodarstwa rolne rozwojowe, nie mniej ni� 
dwie trzecie. Liczba ludno�ci rolniczej pomniejszy si� w ci�gu 40 lat o co naj-
mniej 650 tys. gospodarstw nierozwojowych. To zmieni struktur� agrarn�. 
W przypadku, je�li taka sytuacja nie nast�pi, to obecne gospodarstwa nierozwo-
jowe stan� si� form� od�ogów.  

Jednak prognoza nie w pe�ni odzwierciedla tendencje �wiatowe. W skali 
szybko rozwijaj�cych si� krajów, ogólna liczba ludno�ci miejskiej wzrasta. 
W krajach rozwijaj�cych si� wyst�puje zjawisko koncentracji ludno�ci w mia-
stach. Liczba metropolii oraz ich wielko�� stale rosn�. Nie jest pewne, �e liczba 
ludno�ci na wsi pozostanie bez zmian.  

W Polsce �le zosta�a zinterpretowana nowa „epoka informacji i nauki”, 
a co za tym idzie, fa�szywie zinterpretowano epok� informacji i nauki jako epo-
k� postindustrialn�. Zamiast za�o�enia, �e systemy informatyczne i naukowe 
zrewolucjonizuj� przemys�, zak�ada si�, �e przemys� utraci swoj� rol� wobec 
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rozwoju informatyki i nauki. Za�o�enie nie odzwierciedla rzeczywisto�ci. Ani 
informatyka, ani nauka nie zast�pi� przemys�u, chocia� zmieniaj� i b�d� zmie-
nia� przemys� oraz us�ugi. Epoka informacji i nauki zrewolucjonizuje przemys�. 
Przemys� nie traci swego kluczowego znaczenia. 

Polska my�l polityczna zlikwidowa�a wszelkie programy rozwoju prze-
mys�u, jakie historia wykreowa�a w Polsce. Nie zak�ada si� wi�c koncentracji 
ludno�ci w miastach. Zak�ada si� nawet spadek ludno�ci w miastach, a wzrost 
ludno�ci na wsi. Nie zak�ada si� te� masowego przekszta�cania si� wsi w miasta. 
Tymczasem w Polsce, jak we wszystkich krajach rozwijaj�cych si�, wiele wsi 
osi�ga� b�dzie standard miast.  

Nie budzi jednak zastrze�e	 ten aspekt prognozy, który zak�ada spadek 
przyrostu naturalnego ludno�ci. Zmniejszy�a si� bowiem wielko�� wska�nika 
dzietno�ci kobiet. Chocia� nie stwierdza si� przes�anek do nieuchronno�ci dal-
szego spadku przyrostu naturalnego.  

 

2.1. Przyczyny obni�enia si� wielko�ci wska�nika dzietno�ci kobiet wiejskich  
 
Symptomy obni�ania si� wielko�ci wska�nika dzietno�ci kobiet wyst�pi� 

ju� w niektórych krajach europejskich przed II wojn� �wiatow�. Wska�nik ten 
obni�y� si� ze wzgl�dów zrozumia�ych w okresie II wojny �wiatowej, ale wzrós� 
w pierwszych dekadach powojennych. W Polsce wska�nik ten utrzymywa� si� 
d�ugo na wysokim poziomie. Zw�aszcza na wysokim poziomie utrzymywa� si� 
na wsi, a w tym w�ród ludno�ci rolniczej, Wysokim pozostawa� wci�� jeszcze 
na pocz�tku drugiej po�owy XX wieku.  

Wydawa�o si� nawet, �e ze wzgl�du na wysok� religijno�� polskiej ludno-
�ci wiejskiej wska�nik ten pozostanie wysoki nawet w bardzo trudnych warun-
kach materialnych. Zaskoczeniem dla polityków i socjologów by� wi�c fakt, i� 
w ostatnich dwóch dekadach XX wieku wska�nik dzietno�ci kobiet wiejskich 
gwa�townie si� obni�y� i sta� si� niemal tak samo niski jak w miastach. Na prze-
�omie XX i XXI wieku, wska�nik dzietno�ci kobiet wiejskich wyrazi� si� warto-
�ci� oko�o 1,50, co oznacza�o, �e 100 kobiet w ci�gu swego �ycia rodzi oko�o 
150 dzieci. Rozpocz�� si� proces zmniejszania si� liczebno�ci narodu. Ma��e	-
stwo w wieku rozrodczym przesta�o odtwarza� kandydatów na ma��e	stwo ko-
lejnego pokolenia.  

Tak wa�ny i z�o�ony proces, jak przyrost naturalny ludno�ci, nie wynika 
z jednej czy te� dwóch prostych przyczyn. Wynika z wielu ró�nych przyczyn 
o ró�nym charakterze, a tak�e o ró�nym stopniu z�o�ono�ci. W szczególno�ci 
wymienia si� jako przyczyny obni�ania si� przyrostu naturalnego ludno�ci wiej-
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skiej w Polsce nast�puj�ce czynniki: warunki materialne, dost�p do miejsca za-
trudnienia, wysokie koszty oraz polityczno-moralne trudno�ci leczenia bezp�od-
no�ci itp.  

 

2.1.1. Etyczne problemy rozwi�zywania problemów przyrostu naturalnego  
 
Zupe�nie nowym i wci�� s�abo rozpoznanym zjawiskiem sta�y si� ró�ne 

przyczyny bezp�odno�ci ma��e	stw okre�lane ogólnie przyczynami cywilizacyj-
nymi, W przesz�o�ci upowszechniany by� pogl�d, �e bezp�odno�ci� obci��ony 
by� 1% kobiet. Tylko incydentalnie bezp�odnymi okazywali si� m��czy�ni. 
Tymczasem na prze�omie XX i XXI wieku okaza�o si�, �e zarówno w�ród ko-
biet, jak i w�ród m��czyzn bezp�odno�ci� dotkni�te jest oko�o 7% populacji. 
Kwestia przeciwdzia�ania bezp�odno�ci sta�a si� powa�nym problemem global-
nym. Mo�na mówi�, �e sta�a si� jednym z realnych powodów spadku przyrostu 
naturalnego.  

Autor niniejszego tekstu by� przez kilkana�cie lat w przedziale czasu lat 
siedemdziesi�tych i osiemdziesi�tych kierownikiem Katedry Wiejskiego Go-
spodarstwa Domowego na Wydziale �ywienia Cz�owieka i Wiejskiego Gospo-
darstwa Domowego Szko�y G�ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Z tego tytu�u by� organizatorem ró�nych konferencji, na których liczni lekarze 
praktykuj�cy leczenie ludno�ci wiejskiej wnosili ci�gle szokuj�ce informacje 
o rosn�cej wówczas liczbie bezp�odno�ci ma��e	stw. Wtedy w�a�nie odkrywali-
�my (lekarze, pracownicy naukowi i dzia�acze wiejscy) skal� zjawiska bezp�od-
no�ci. Okaza�o si� w praktyce, �e udzia� bezp�odnych kobiet i m��czyzn w ca�ej 
populacji ludno�ci wynosi oko�o 7%. Taka te� opinia utrzymuje si� do chwili 
obecnej. Bada	 szczegó�owych nie prowadzi si� w tym zakresie. Rocznik staty-
styczny GUS 2008 roku informuje, �e w�ród 12 mln ma��e	stw, istnia�a liczba 
2,4 mln ma��e	stw bezdzietnych. Jest to 20% populacji. Sprawa jest bardzo po-
wa�na. Oczywi�cie nie nale�y ca�ego problemu bezdzietno�ci wi�za� z bezp�od-
no�ci�. Bezdzietno�� wynika w pewnej cz��ci tak�e z dobrowolnego wyboru.  

Przeciwdzia�anie problemowi bezp�odno�ci m��czyzn i kobiet natrafi�o na 
sprzeciw Ko�cio�a. Z jednej strony, najbardziej skuteczne okazuje si� leczenie 
poprzez zap�adnianie „in vitro” i wprowadzanie zap�odnionej komórki jajowej 
do macicy, a z drugiej strony – sk�aniaj�ca do protestu doktryna Ko�cio�a, 
w my�l której �ycie nowego cz�owieka rozpoczyna si� od momentu zap�odnie-
nia �e	skiej komórki jajowej przez plemniki m��czyzny. W procesie zap�odnie-
nia „in vitro”, podobnie jak w naturze, zap�odnieniu ulega wi�cej komórek jajo-
wych ni� kobieta mo�e przyj�� do wy�ywienia i wyhodowania. Gdyby 
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organizm kobiety przyjmowa� do macicy wszystkie zap�odnione komórki jajo-
we, wówczas ka�dy poród by�by mnogi, czyli wielodzietny. A kto potrafi odpo-
wiedzie� na pytanie, jakim by�by gatunek ludzki, gdyby ka�dy poród by� wielo-
dzietny. Gatunek ludzki uleg�by degradacji. To, co wyst�puje w naturze, nie jest 
uznane za prawid�owo��. Nadwy�kowa w stosunku do jednej, a wi�c w stosun-
ku do pojedynczej, liczba zap�odnionych komórek jajowych powstaj�ca w pro-
cesie „in vitro” uznana zostaje przez Ko�ció� jako ludzkie osobowo�ci. Pomini�-
cie tych zap�odnionych komórek jajowych w umieszczaniu ich w macicy 
uznawane jest jako zbrodnia zabójstwa cz�owieka. Powstaje etyczny problem 
trudny do rozwi�zania. Stworzona zosta�a etyczna blokada rozwi�zania proble-
mu. Je�li w rzeczywisto�ci przyrodniczej, czyli w naturze zap�odnienia, gdy 
strumie	 komórek jajowych kobiety spotyka si� ze strumieniem plemników m�-
skich, w wyniku czego nast�puje zap�odnienie kilkunastu komórek jajowych, 
a do macicy dostaje si� tylko jedna, a reszta ginie, bo organizm kobiety nie 
przyjmuje ich do wy�ywienia, to jest to „wola nieba”, a wi�c nie ma grzechu. 
Inaczej jest, gdy taka sytuacja powstaje w „in vitro”. W metodzie „in vitro” tak-
�e spotyka si� strumie	 komórek jajowych ze strumieniem plemników, w wyni-
ku czego nast�puje zap�odnienie kilku lub kilkunastu komórek jajowych. Wów-
czas lekarz wybiera spo�ród wielu jedn� komórk� zap�odnion�. Ale to wed�ug 
ko�cio�a jest zabójstwem tych, które nie zosta�y wybrane do wy�ywienia, czyli 
do ci��y. Etyka nie mo�e jednak uznawa� zap�odnionej komórki jajowej jako 
cz�owieka. Etyka musia�aby bowiem uzna�, �e w procesie naturalnego rozrodu 
cz�owieka zabójstwu ulegaj� te wszystkie zap�odnione komórki, które nie zosta-
�y przyj�te przez organizmy kobiet do wy�ywienia. Taka etyka by�aby oskar�a-
niem natury lub kobiet o zabójstwo zap�odnionej komórki jajowej. By�by to ab-
surd. Tymczasem to, co dzieje si� w naturze jest norm�. Innych regu� nie mo�e 
tworzy� nawet Ko�ció�. Ko�cio�a nie mo�na przeciwstawia� naturze. Orzeczenia 
Ko�cio�a niezgodne z prawami natury podwa�aj� wiarygodno�� nauki ko�cielnej.  

Problem ten powinien by� rozwi�zany na gruncie stanu faktycznego, jaki 
dokonuje si� w organizmie ludzkim o pe�nej sprawno�ci rozrodczej. Stan natu-
ralny w organizmie pe�nosprawnym powinien tu by� norm� i modelem rozwi�-
zania. Faktyczny stan rzeczy w takim przypadku jest nast�puj�cy: �e	skie ko-
mórki jajowe spotykaj� si� z plemnikami m�skimi bynajmniej nie wewn�trz 
macicy, a kilka centymetrów od wej�cia do macicy. Jest nieprawdopodobne, aby 
zap�odniona komórka jajowa w�asn� si�� i w�asnym instynktem sama skierowa�a 
si� i sama dosz�a z przestrzeni zap�adniaj�cej do wn�trza macicy. Ka�dy biolog 
to doskonale rozumie. Przesuni�cie zap�odnionej komórki jajowej z przestrzeni 
zap�adniaj�cej do macicy nast�powa� mo�e wi�c b�d� dzi�ki ruchom perystal-
tycznym narz�dów rodnych, b�d� si�om bioelektronicznym, b�d� jednym i dru-
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gim. I w�a�nie z tego powodu najcz��ciej bezp�odno�� polega na tym, �e brak 
jest perystaltyki lub w�a�ciwego dzia�ania �adunków bioelektronicznych po-
trzebnych do przesuwania zap�odnionego ju�, ale nie „umoszczonego” jeszcze 
w macicy zap�odnionego jaja. Tak� przyczyn� sugeruje fakt, o czym doskonale 
wiedz� ginekolodzy, �e bezp�odna staje si� na ogó� dziewczyna, która leczona 
jest hormonami lub enzymami, degraduj�cymi zdolno�� perystaltyczn� do prze-
suwania zap�odnionego jaja. Ginekolodzy wiedz� bardzo dobrze, i� kobieta cho-
ra na �ó�taczk�, ale je�li jest leczona hormonami – traci zdolno�� do p�odno�ci. 
Czy nie jest grzechem pozbawianie jej praw do posiadania potomstwa?  

Konfliktu etycznego nie da si� rozwi�za� bez zmiany definicji pocz�tku 
�ycia ludzkiego. Definicja, która obecnie mówi, �e zap�odniona komórka jajowa 
jeszcze przed wej�ciem do macicy, jest ju� cz�owiekiem jest nierealn� definicj�. 
Oznacza bowiem, �e cz�owiek powstaje wcze�niej ni� ci��a. Ci��a powstaje, 
gdy macica jako �ywiciel przyjmuje zap�odnion� komórk� jajow�.  

Tak d�ugo, jak d�ugo zap�odniona komórka nie jest umoszczona w maci-
cy, zap�odniona komórka nie powinna by� uznawana za cz�owieka. Nie wystar-
cza spotkanie komórki z plemnikiem – musi by� twórca �ywiciel.  

Ci��a powinna by� uznana za pocz�tek �ycia cz�owieka, a nie zap�odnie-
nie komórki przed umieszczeniem w macicy. W procesie ka�dej naturalnej ci��y 
powstaj� zb�dne, chocia� zap�odnione komórki jajowe, których musi si� pozby� 
zdrowy organizm kobiety. Bez uwzgl�dnienia tego faktu nie da si� zbudowa� 
definicji mo�liwej do akceptacji przez instytucj� Ko�cio�a oraz przez szeroko 
rozumiane spo�ecze	stwo katolickie. Zdrowy organizm przyjmuje jedn� lub 
dwie komórki zap�odnione, a reszt� odrzuca. Jest to czynno�� ochronna przed 
degradacj� gatunku. Jest to proces powszechny w naturze. O tym wie ka�dy 
przyrodnik. Czy Ko�ció� buntuje si� wobec przyrody?  

Bez znalezienia konsensusu dotycz�cego definicji pocz�tków �ycia osoby 
ludzkiej nie da si� uzgodni� leczenia bezp�odno�ci, a bez tego co pi�te ma��e	-
stwo b�dzie bezp�odne lub b�dzie powodem konfliktu mi�dzy Ko�cio�em a sze-
roko rozumianym spo�ecze	stwem �wieckim (a w tym katolickim). Bez rozwi�-
zania konfliktu etycznego nie rozwi��e si� problemu równowagi przyrostu 
naturalnego. Z drugiej strony, kwestia przyrostu naturalnego i wy��czenie co 
pi�tego ma��e	stwa z przyrostu naturalnego jest polityczn� racj� stanu. Potrzeb-
na jest dobra wola dwóch stron do uzgodnienia wa�nej kwestii dotycz�cej roz-
wi�zywania trudnych spraw przyrostu naturalnego.  

Nale�y s�dzi�, i� w ci�gu 2-3 najbli�szych dekad zostanie znaleziona 
wspólna definicja instytucji Ko�cio�a oraz �rodowisk politycznych i �wieckich. 
Definicja taka pozwoli leczy� bezp�odno�� przy pomocy „in vitro”, mimo �e 
metoda ta, podobnie jak jest w naturze, wytwarza wi�cej zap�odnionych komó-
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rek jajowych ni� mo�e ich spo�ecze	stwo wykorzysta�. Jest ma�o prawdopo-
dobne, aby spo�ecze	stwa akceptowa�y sytuacj�, �e z woli Ko�cio�a co pi�te 
ma��e	stwo nie b�dzie mia�o dzieci, a mimo to wszyscy zainteresowani wci�� 
b�d� usatysfakcjonowani. Rozwi�zanie problemu etycznego sta�o si� wielkim 
problemem politycznym. Trzeba go przewidzie� do rozwi�zania politycznego. 
Dlatego te� decyduj� si� na zamieszczenie kwestii etycznej w ksi��ce, która 
z natury rzeczy nale�y do literatury ekonomiczno-politycznej.  

 

2.2. Ekonomiczne instrumenty zwi�kszania przyrostu naturalnego  
 
Nie ulega w�tpliwo�ci, �e przyczyn� najbardziej powszechn� i bezpo�red-

ni� zmniejszania przyrostu naturalnego na wsi by�a zapa�� ekonomiczna wi�k-
szo�ci gospodarstw rolnych oraz utrata pozarolniczego miejsca pracy przez po-
wa�n� cz��� bezrolnej ludno�ci wiejskiej. Jakkolwiek wie� nie bra�a czynnego 
udzia�u w obaleniu „polskiego komunizmu”, to jednak ponosi�a konsekwencje 
spo�eczne i gospodarcze tego procesu. Gdy w wyniku niedostatecznie przemy-
�lanej i chaotycznie realizowanej prywatyzacji przedsi�biorstw pa	stwowych 
pomniejszono w latach 1990-2000 stan zatrudnienia w Polsce o oko�o 5,0 mln 
osób, nie mniej ni� 2,0 mln osób mieszkaj�cych na wsi straci�o miejsce pracy. 
W�ród osób, które straci�y prac� znalaz�o si� mi�dzy innymi oko�o 250 tys. pra-
cowników PGR, którzy byli mieszka	cami wsi. Setki tysi�cy pracowników 
spó�dzielczo�ci wiejskiej straci�o prac� w ró�nych spó�dzielniach, np. w GS-ach, 
SKR-ach, spó�dzielczo�ci mleczarskiej itp.  

Bardzo niekorzystne zmiany nast�pi�y na rynku. Wzrost bezrobocia wy-
wo�a� spadek dochodów, a co za tym idzie, spadek popytu na konsumpcj�. Spa-
d�o wi�c zapotrzebowanie na artyku�y spo�ywcze. Dodatkowy spadek popytu na 
artyku�y konsumpcyjne i inwestycyjne wywo�a�o otwarcie granic celnych na 
artyku�y rynkowe. Nie tylko zniesione zosta�o c�o na artyku�y spo�ywcze, ale 
tak�e Polska wyrazi�a zgod� na dop�at� do eksportowanych do Polski artyku�ów 
�ywno�ciowych. Tak np. za ka�dy wyeksportowany kilogram mi�sa surowego 
wyeksportowanego do Polski Unia Europejska dop�aca�o oko�o 1/4 warto�ci 
rynkowej tego mi�sa. W tej sytuacji narasta�a bardzo szybko warto�� eksportu 
surowców �ywno�ciowych do Polski. Spowodowa�o to zahamowanie skupu su-
rowców rolnych na rynku krajowym. Sta�o si� to powodem spadku dochodów 
ludno�ci rolniczej. Ogromna wi�kszo�� gospodarstw rolnych znalaz�a si� w za-
pa�ci gospodarczej. Ilustruj� to rysunek 1 i tabela 21.  
                                           
1 Michna W., Zegar St., Sytuacja dochodowa rolnictwa indywidualnego w pierwszych latach 
po akcesji Polski do Unii Europejskiej, ekspertyza dla KZRKiOR, Warszawa 2004.  
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Rysunek 1. Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze  
gospodarstw domowych w latach 1991-2002 
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Rysunek 1 oraz tabela 2 ilustruj� wyj�tkowo du�y spadek dochodów rol-

niczych. Spadek ten powodowa� niezwyk�y szok dla rodzin rolniczych. A tak�e 
dla osób, które straci�y prac�. A co za tym idzie, równie� dochody. Ta ogólna 
zapa�� ekonomiczna zarówno ludno�ci rolniczej, jak równie� bezrolnej spowo-
dowa�a spadek przyrostu naturalnego ludno�ci rolniczej i nierolniczej.  

Spadek dochodów by� zjawiskiem powszechnym. Powszechna sta�a si� 
refleksja, ile dzieci mo�e si� narodzi� w rodzinie. Okaza�o si�, �e du�a cz��� 
ma��e	stw ogranicza si� do jednego dziecka lub dwojga dzieci. Kraje najbar-
dziej zamo�ne w Europie jak np. Francja czy Niemcy, zastosowa�y szczególne 
dotacje za zwi�kszon� liczb� dzieci w rodzinie. Ró�ne formy dotacji okaza�y si� 
skuteczne zw�aszcza wówczas, gdy dotacje s� adresowane do imigrantów, np. 
we Francji do imigrantów z Algierii lub te� w Niemczech np. z Turcji. Polska 
nie zdecydowa�a si� na �adne istotne preferencje za zwi�kszenie dzietno�ci 
w ma��e	stwie. Polska nie podj��a te� �adnych istotnych decyzji do zach�cania 
obywateli innych krajów do imigracji. Ze wzgl�dów na umiarkowane mo�liwo-
�ci ekonomiczne, nie podejmie tego typu zada	 w najbli�szych latach.  

Nale�y spodziewa� si� jednak, �e w nieodleg�ej przysz�o�ci powstan� wa-
runki do stworzenia bod�ców zach�caj�cych ma��e	stwa do zwi�kszenia dziet-
no�ci do poziomu, który pozwoli na stabilizacj� liczebno�ci polskiego narodu.  
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Tabela 2. Op�ata pracy (miesi�cznie na 1 pracuj�cego w z�) oraz relacje op�aty 
pracy w gospodarstwach domowych pracowników, rolników oraz pracowników 

u�ytkuj�cych gospodarstwo rolne w latach 1990-2003 
Gospodarstwa* Gospodarstwa pracowników=100 

dwuzawodowe dwuzawodowe Lata pracowników rolników praca 
rolnicza

praca 
najemna

Gospodarstwa 
rolników praca 

rolnicza 
praca 

najemna
1990 104,7 87,6 72,1 65,5 83,6 68,9 62,6
1991 184,3 119,9 96,8 108,0 65,1 52,5 58,6
1992 277,5 176,7 135,1 155,3 63,7 48,7 56,0
1993 314,5 250,9 149,5 175,6 79,8 47,5 55,8
1994 424,5 329,2 198,5 243,8 77,6 56,8 57,4
1995 544,5 477,0 314,8 313,9 87,6 57,8 57,7
1996 719,4 565,8 337,0 489,0 78,7 46,8 68,0
1997 832,1 637,2 358,3 519,5 76,6 43,1 62,4
1998 981,3 677,4 415,8 594,1 69,0 42,4 60,5
1999 1080,7 646,3 491,4 863,9 59,8 45,5 79,9
2000 1197,4 741,4 478,4 927,9 61,9 40,0 77,5
2001 1210,6 815,2 477,1 975,6 67,3 39,4 80,6
2002 1238,4 953,2 417,6 985,2 77,0 33,7 81,4
2003 1330,4 711,0 443,9 1038,0 53,4 33,4 78,0
* rok poprzedni = 100. 

 
 

2.3. Wp�yw spadku dochodów rolniczych na zmian� pogl�dów ludno�ci na 
przysz�o�� rolnictwa  

 
Wielki spadek dochodów, jaki zaistnia� na wsi w okresie transformacji 

ustrojowej zmieni� w powa�nym stopniu orientacj� m�odzie�y w poszukiwaniu 
zawodu. M�odzie� wiejska zorientowa�a si�, �e zawód rolnika nie zapewnia sta-
bilnego zatrudnienia, tak�e stabilnych dochodów. M�odzie� wiejska zorientowa-
�a si� wi�c na poszukiwanie pozarolniczych zawodów. Niestety, szko�y zawo-
dowe, zw�aszcza technika zawodowe by�y zwi�zane z zak�adami 
produkcyjnymi, a te zosta�y sprywatyzowane, a w nast�pstwie zlikwidowa�y 
szko�y zawodowe. Wie� straci�a dost�p do szkó� zawodowych. Zmuszona zosta-
�a do zorientowania swojej m�odzie�y do poszukiwania mo�liwo�ci wej�cia na 
wy�sze uczelnie. M�odzie� wiejska wobec ograniczonego dost�pu do �rednich 
szkó� zawodowych zorientowa�a si� na studia na wy�szych uczelniach.  
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Przeprowadzana co 5 lat przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodar-
ki �ywno�ciowej – Pa	stwowy Instytut Badawczy Wielka Ankieta Wiejska 
w kilku tysi�cach wiejskich gospodarstw domowych pozwoli�a stwierdzi�, �e 
w 2005 r. wzros�a zasadniczo liczba m�odzie�y wiejskiej na wy�szych, g�ównie 
prywatnych uczelniach. Na 100 osób w wieku studenckim (tj. w wieku 19-24 
lata) w wiejskich rodzinach rolniczych na studiach stacjonarnych by�o 17,7 osób 
w 2000 r. oraz 27 osób w 2005 r. Udzia� m�odzie�y z wiejskich rodzin bezrol-
nych na studiach dziennych wy�szych uczelni wynosi� w 2000 r. 16,4 osoby, 
a w 2005 r. 19,6 osób2. 
redni udzia� m�odzie�y polskiej w wieku 19-24 lata 
w kraju wynosi� w 2005 r. 43 osoby na 100 osób m�odzie�y w wieku studenckim.  

M�odzie� wiejska wci�� jeszcze w mniejszym procencie ni� miejska 
uczestniczy w nauce na wy�szych uczelniach, ale procent m�odzie�y wiejskiej 
szybko wzrasta. Procent m�odzie�y miejskiej na wy�szych uczelniach jest wy�-
szy ni� procent m�odzie�y wiejskiej tak�e ze wzgl�du na dost�p do wydzia�ów 
wieczorowych i zaocznych. M�odzie� wiejska ma w tym zakresie znacznie 
mniejsze mo�liwo�ci. Dlatego te� celowe jest rozwa�enie mo�liwo�ci tworzenia 
studiów zaocznych z udzia�em wyk�adów telewizyjnych.  

 

2.4. Struktura szkó� �rednich i wy�szych powinna by� dostosowana do wizji 
rozwoju kraju  

 
Niezb�dne jest stworzenie z my�l� o m�odzie�y wiejskiej sieci szkó� za-

wodowych w miastach powiatowych z internatami. Likwidacja szkó� zawodo-
wych przy przemys�owych zak�adach pracy przerwa�a dop�yw kadry na pozio-
mie �redniego wykszta�cenia technicznego. Kandydatami do tych szkó� jest 
i b�dzie w najbli�szych dekadach m�odzie� wiejska.  

Nie jest i nie b�dzie mo�liwe obj�cie ca�ej m�odzie�y wiejskiej nauk� 
w szko�ach wy�szych. Tymczasem ca�a m�odzie� wiejska (je�li pominie si� 
w rachunku m�odzie� niepe�nosprawn�) powinna by� obj�ta nauk� w szko�ach 
�rednich. Trzeba zak�ada�, �e w 2050 r. po�owa m�odzie�y wiejskiej b�dzie ko	-
czy�a ró�ne szko�y �rednie, a co najmniej po�owa b�dzie studiowa�a ró�ne spe-
cjalno�ci w szko�ach wy�szych.  

Z naturalnych powodów ograniczona zosta�a liczba szkó� rolniczych. Pro-
gramy istniej�cych szkó� rolniczych zosta�y cz�sto zmienione przez wprowa-
dzenie nowych przedmiotów nierolniczych, np. przedmiotów ochrony �rodowi-
ska, handlu, turystyki itp. Obni�y�o to w powa�nej mierze poziom nauki 
                                           
2 Michna W., Dost�p m�odzie�y wiejskiej do szkó� zawodowych, liceów ogólnokszta�c�cych 
i wy�szych uczelni, IERiG�-PIB, Warszawa 2009, str. 95-96.  



 39

w zakresie g�ównych kierunków produkcji rolnej. W rezultacie od 2005 r. im-
portujemy rocznie oko�o 2,0 mln warchlaków, gdy� obni�y�a si� liczba rolni-
ków, którzy umiej� produkowa� dostateczn� liczb� prosi�t w kraju. W 2010 r. 
znajduj�ce si� w kraju zak�ady mi�sne zaimportowa�y 1,0 mln ton pó�tusz. Pol-
ska sta�a si� importerem netto mi�sa wieprzowego. Weterynarze utrzymuj�, i� 
wynika to z niedostatecznie powszechnej umiej�tno�ci chowu trzody chlewnej. 
Zachodzi wi�c potrzeba odbudowy systemu edukacji m�odzie�y rolniczej. Od-
budowa szkolnictwa rolniczego jest mo�liwa, gdy� s� budynki, jest jeszcze ka-
dra nauczycieli szkó� rolniczych. S� mo�liwo�ci odbywania praktyk w dobrych 
gospodarstwach rolnych.  

Znacznie gorzej jest z edukacj� m�odzie�y wiejskiej w szko�ach pozarol-
niczych. Szko�y przyzak�adowe zosta�y zlikwidowane. Zak�ady sprywatyzowa-
ne, cz�sto przej��y je przedsi�biorstwa zagraniczne. Nie podejm� dzia�a	 na 
rzecz tworzenia techników pozarolniczych. Ograniczona zosta�a liczba dobrych 
techników. M�odzie� wiejska ma trudno�ci ze znalezieniem miejsca w szko�ach 
zawodowych.  

Du�a cz��� m�odzie�y wiejskiej wst�puje na wy�sze uczelnie. Udzia� 
m�odzie�y wiejskiej na wy�szych uczelniach wzrasta, ale wy�sze uczelnie nie 
przygotowuj� m�odzie�y do tych zawodów, gdzie mo�na znale�� miejsca pracy, 
np. w przedsi�biorstwach przemys�u metalowego, górnictwie, chemii itp.  

Istnieje wi�c pilna potrzeba stworzenia sieci techników potrzebnych m�o-
dzie�y wiejskiej i polskiemu przemys�owi.  
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Rozdzia� 3. Zmiany obrazu architektoniczno-urbanistycznego wsi 
oraz ewolucja struktur w�asno�ciowych rolniczych  

gospodarstw rolnych 
 
Na pocz�tku XXI wieku istnia�o w Polsce oko�o 40 tys. wsi oraz oko�o 15 

tys. skupisk zagród wiejskich nazywanych przysió�kami, koloniami, le�nymi 
osiedlami itp. W 2009 r. zamieszkiwa�o na wsi 39% ludno�ci kraju. Poj�cie 
„wie�” odnosi si� do osiedli, które nie maj� nadanej urz�dowej nazwy miasta. 
Formalnie, przestrze	 mi�dzy miastami stanowi w ca�o�ci obszary wiejskie, fak-
tycznie korytarze komunikacyjne i gospodarcze wi���ce ze sob� miasta s� prze-
strzeni� miejsk�.  

W wielu krajach Europy osiedle wiejskie osi�ga automatycznie nazw� 
i status miasta, gdy ma okre�lon� liczb� mieszka	ców. W Polsce prawa miejskie 
otrzymuj� konkretne miejscowo�ci w formie urz�dowego nadania im praw miej-
skich. Prawa miejskie umo�liwiaj� g�ównie otrzymywania �rodków na infra-
struktur� komunaln�, spo�eczn�, gospodarcz�. Obszary, które nie znajduj� si� 
w granicach konkretnych miast stanowi� wsie. One otrzymuj� mniej �rodków na 
urz�dzenia komunalne i spo�eczne ni� miasta.  

Wsie s� osiedlami bardzo zró�nicowanymi pod wzgl�dem liczby miesz-
ka	ców: 
� 15% wsi zamieszkuje mniej ni� 100 mieszka	ców, 
� 66% wsi zamieszkuje od 100 do 500 mieszka	ców,  
� 13% wsi zamieszkuje od 500 do 1000 mieszka	ców,  
� 6% zamieszkuje powy�ej 1000 mieszka	ców.  

Wsie najmniejsze i przysió�ki maj� mniejsze wyposa�enie w urz�dzenia 
infrastruktury, np. w postaci utwardzonych dróg, wodoci�gów, sieci gazowej, 
kanalizacji, szkó�, sklepów itp. Liczebno�� mieszka	ców w tej kategorii osiedli 
zmniejsza si�.  

Polskie wsie powstawa�y i powstaj� bez okre�lonych planów przestrzen-
nych. S� wi�c chaotycznie rozproszone w przestrzeni. Rozproszenie wsi w prze-
strzeni, a w dodatku brak uporz�dkowanego rozmieszczenia zagród wiejskich 
w granicach poszczególnych wsi, tworzy bardzo powa�ne problemy wyposa�e-
nia gospodarstw domowych i zagród wiejskich w infrastruktur� techniczn�. 
Wyposa�enie wsi w sie� dróg utwardzonych, d�ugo�� sieci elektrycznej we wsi, 
budowa sieci wodoci�gowej, kanalizacyjnej i gazowej, przy��czanie gospo-
darstw domowych i zagród wiejskich do oczyszczalni �cieków stanowi inwesty-
cje relatywnie drogie, a przez to trudne do sfinansowania. Wyposa�enie ma�ych 
wsi, a w tym zw�aszcza przysió�ków jest niekiedy niemo�liwe nawet wówczas, 
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kiedy warunkiem realizacji konkretnej inwestycji jest tylko niewielki wk�ad 
w�asny beneficjentów.  

Tymczasem infrastruktura komunalna wsi nie wyczerpuje potrzeb ogól-
nowiejskich inwestycji. Wsi potrzebna jest bardzo cz�sto komasacja gruntów 
rolnych, urz�dzenia melioracyjne, przechowalnie zbiorowe niektórych p�odów 
rolnych (np. owoców), o�rodki wspólnych maszyn rolniczych itp. Wsi potrzebne 
s� o�rodki komputerowe, sie� internetowa, dost�p do uniwersytetu trzeciego 
wieku itp. 

Niezale�nie od inwestycji komunalnych oraz rolniczych, polskiej wsi po-
trzebna jest tak�e pozarolnicza gospodarka wiejska. W Polsce, podobnie jak 
w ca�ej Europie, nie ma ju� warunków do istnienia wsi z�o�onych jedynie z do-
mowych gospodarstw rolniczych. Na wsi francuskiej tylko 27% wiejskiej ludno-
�ci pracuje w rolnictwie, a 73% ludno�ci mieszkaj�cej na wsi pracuje w wiej-
skich i miejskich zak�adach przemys�owych, w handlu, w budownictwie itp. 
Wie� jako osiedle nie ma wspó�cze�nie charakteru „czysto” rolniczego.  

W krajach takich, jak Niemcy, Holandia i Dania, udzia� ludno�ci wiejskiej 
pracuj�cej w rolnictwie w stosunku do ogólnej populacji zatrudnionej ludno�ci 
wiejskiej jest mniejszy ni� we Francji. W Austrii ok. 25% zatrudnionej ludno�ci 
mieszkaj�cej na wsi pracuje w rolnictwie, a pozostali mieszka	cy wsi pracuj� 
poza rolnictwem. Podobnie jest w innych krajach zachodnioeuropejskich. Tak 
wi�c znamieniem wsi europejskiej jest wysoki poziom urbanizacji i industriali-
zacji wsi. Tymczasem w Polsce udzia� ludno�ci wiejskiej zatrudnionej poza rol-
nictwem jest zdecydowanie mniejszy ni� we wsiach Zachodniej Europy.  

W Polsce liczba rejestrowanej ludno�ci bezrobotnej w rolniczych i bez-
rolnych gospodarstwach domowych na wsi wynosi ponad 1 mln osób. Niezale�-
nie od tego szacuje si�, �e oko�o 700 tys. osób stanowi� osoby z grupy bezrobo-
cia utajonego. Do 2010 r. przyrasta�a na polskiej wsi liczba ludzi w wieku 
zdolno�ci do pracy. Na pocz�tku XXI wieku liczba bezrobotnych przesta�a si� 
powi�ksza�. Zmniejszy� si� bowiem przyrost naturalny ludno�ci w wieku pro-
dukcyjnym. Pewna liczba osób wyemigrowa�a poza granice kraju.  

Na polskiej wsi narasta presja wzrostu wydajno�ci pracy w rolnictwie. 
Ekonomi�ci, dziennikarze, a nawet cz��� polityków, ci�gle wypominaj� ludno-
�ci wiejskiej, �e ludno�� ta ma ni�sz� wydajno�� pracy ni� ludno�� poza rolnic-
twem, a oczekuje dochodów porównywalnych z dochodami ludno�ci pozarolni-
czej. Ludno�� wiejska odpowiada na ten zarzut twierdzeniem, �e wie� nie 
ponosi odpowiedzialno�ci za nisk� wydajno�� pracy. Pa	stwo powinno tworzy� 
warunki do wzrostu wydajno�ci pracy. W Polsce pa	stwo wspiera rozwój rol-
nictwa, ale starania pa	stwa s� niewystarczaj�ce.  
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Ró�ne formy dop�at do rolnictwa we wszystkich rozwini�tych krajach 
�wiata, w tym te� w krajach OECD pomniejszaj� sztucznie skutki ni�szej wy-
dajno�ci pracy w rolnictwie ni� poza rolnictwem. We wszystkich tych kwestiach 
istnieje wielkie zró�nicowanie w ró�nych regionach �wiata.  

W ci�gu najbli�szych dekad nieuchronne b�dzie znaczne zmniejszenie si� 
liczby ludno�ci zatrudnionej w rolnictwie. Mechanizmy rynkowe eliminuj� bo-
wiem z rolnictwa ludzi, którzy osi�gaj� zbyt niskie dochody. St�d narasta po-
trzeba tworzenia na wsi programów, które zmierzaj� do budowy w ci�gu naj-
bli�szych lat dla ludno�ci wiejskiej nie mniej ni� 1,5-2,0 mln miejsc pracy. 
Powy�sze miejsca pracy powinny powstawa� b�d� w miastach, b�d� na wsi. 
W pierwszym rz�dzie, podobnie jak w krajach UE, powinna powstawa� licz�ca 
si� dla zatrudnienia ludno�ci wiejskiej – pozarolnicza gospodarka wiejska. Przy-
sz�o�� nale�y do takiej wsi, w której co najmniej 75% gospodarstw domowych 
utrzymuje si� z pracy pozarolniczej. W Europie znikaj� wsie, które sk�adaj� si� 
tylko z rolników. W takiej wsi nie mo�na bowiem utrzyma� szko�y, poczty, 
punktu skupu, o�rodków us�ugowych.  

W XX wieku ukszta�towa� si� standard europejskiej wsi, w której oko�o 
trzy czwarte ludno�ci pracuje poza rolnictwem. Wsie, w których nie ma pozarol-
niczych miejsc pracy ulegaj� wyludnianiu. Fakt, i� trzy czwarte mieszka	ców wsi 
wysoko rozwini�tego kraju europejskiego stanowi ludno�� pozarolnicz� zmienia 
obraz architektoniczno-urbanistyczny wsi. Wie� przestaje by� zbiorem zagród 
rolniczych (dom, obora stodo�a itp.), a staje si� zbiorem domów mieszkalnych. 
Zagrody stanowi� historyczn� rzeczywisto��. Obraz wsi ulega zmianie. Tylko 
cz��� wiejskich gospodarstw domowych zwi�zana jest z zagrodami rolniczymi. 

 

3.1. Kierunki rozwoju gospodarki obszarów wiejskich  
 

Od wielu ju� lat Unia Europejska zach�ca kraje cz�onkowskie do budowy 
pozarolniczej gospodarki na wsi i przeznacza znaczne �rodki na te cele, a w tym 
g�ównie na pozarolnicze miejsca pracy na wsi. Okre�li�a te� cele, w tym ich hierar-
chi� (a wi�c priorytety) rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczy to zw�aszcza lat 
2007-2013. Wynika to z faktu, i� bud�et Unii Europejskiej opracowywany jest 
i uchwalany na 7 lat. Tymczasem zak�ada si�, �e przydzielone �rodki na lata 2007- 
-2013 powinny by� wykorzystane w okresie nie d�u�szym ni� 2007-2015. St�d te� 
we wszystkich dokumentach zaznacza si�, i� uchwalone �rodki na lata 2007-2013 
mog� by� dla beneficjentów �ród�em finansowania w latach 2007-2015.  
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Unia Europejska, przeznaczaj�c dla poszczególnych krajów �rodki na cele 
rozwoju obszarów wiejskich, okre�li�a 4 zestawy celów, na jakie te �rodki mog� 
by� przeznaczane. Powy�sze zestawy celów nazwa�a osiami. W szczególno�ci:  

O� 1 stanowi cele okre�lone wspólnym poj�ciem „Poprawa konkurencyj-
no�ci sektora rolnego i le�nego”. Oznacza to, �e cz��� �rodków powinna by� 
wykorzystana na wzmocnienie konkurencyjno�ci sektora rolnego i le�nego. 
Strategia ta wynika z faktu, �e rolnictwo wci�� jest jedn� z kluczowych cz��ci 
wiejskiej gospodarki. Utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjno�ci ma 
bowiem du�e znaczenie. Unia Europejska bardzo szeroko rozumie poj�cie kon-
kurencyjno�ci. W przeciwie	stwie do Polski, gdzie konkurencyjno�� jest rozu-
miana jako konkurowanie ka�dego z ka�dym, w Unii Europejskiej konkurencyj-
no�� rozumie si� jako konkurencyjno�� rolnictwa jednego kraju z rolnictwem 
innego kraju.  

O� 2 okre�lono has�em: „Poprawa �rodowiska naturalnego i obszarów 
wiejskich”. Oznacza to, �e cz��� przeznaczonych przez Uni� �rodków powinna 
by� kierowana na ochron� �rodowiska. W ogóle Unia upatruje w zespoleniu rol-
nictwa z ochron� �rodowiska du�� szans� dla rozwoju rolnictwa i wsi. W Polsce 
po��czenie Ministerstwa Rolnictwa z Ministerstwem Ochrony 
rodowiska mia-
�oby istotny sens. W Polsce �yzno�� gleb jest �ci�le zwi�zana ze zwi�kszeniem 
poziomu próchnicy w glebie. Wi��e si� to z ochron� �rodowiska.  

O� 3 jest no�nikiem tezy, pt. „Poprawa jako�ci �ycia na obszarach wiej-
skich i ró�nicowanie obszarów wiejskich”. Oznacza to, �e cz��� �rodków prze-
znacza� si� powinno na ró�ne cele poprawy �ycia na wsi. Mog� one mie� ró�ne 
formy pocz�wszy od tworzenia nowych miejsc pracy do ró�nych form pomocy 
poszczególnym rodzinom. Zarówno unijna my�l gospodarcza, jak i my�l polska 
wysuwaj� kwesti� tworzenia nowych miejsc pracy na wsi jako kwestie kluczowe.  

O� 4 „Leader” oznacza mo�liwo�� wydania cz��ci �rodków na cele sta-
nowi�ce rezultat do�wiadcze	 lokalnych. Na przyk�ad, je�li w okre�lonym �ro-
dowisku lokalnym istniej� mo�liwo�ci wzbogacenia gospodarki wiejskiej przez 
okre�lon� inicjatyw�, gwarantuj�c� mo�liwo�� osi�gni�cia wi�kszej efektywno-
�ci nak�adów, nale�y cz��� �rodków po�wi�ci� na powy�sze cele. Dotyczy to 
ró�nych dziedzin lokalnej wspó�pracy.  

Okre�lone wy�ej wyznaczniki dzia�ania w postaci 4 osi zosta�y zaopatrzo-
ne w polskiej administracji rz�dowej w nast�puj�ce komentarze:  

Po pierwsze (do osi 1) zak�ada si�, �e konkurencyjno�� polskich gospo-
darstw rolnych mo�na zwi�ksza� przez ich restrukturyzacj�. Restrukturyzacja 
jest rozumiana jako powi�kszenie obszarowe tych gospodarstw, w szczególno�ci 
przez przejmowanie ziemi (g�ównie poprzez dzier�awy) od gospodarstw nie-
zdolnych do rozwoju, a wi�c jest to swego rodzaju innowacja dzia�alno�ci go-
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spodarczej. Zak�ada si� tak�e ograniczenie dotacji dla gospodarstw najwi�k-
szych obszarowo, a zaoszcz�dzonymi �rodkami wspieranie gospodarstw mniej-
szych, ale d���cych do przekszta�cenia si� z gospodarstw niezdolnych do inno-
wacji na gospodarstwa rozwojowe.  

Przewiduje si� tak�e dalsz� modernizacj� ma�ych zak�adów przemys�u 
spo�ywczego, co zwi�ksza� b�dzie zdolno�� konkurencyjn� ca�ego rolnictwa. 
Popraw� konkurencyjno�ci rolnictwa przewiduje si� tak�e poprzez organizacj� 
grup producenckich, a tak�e przez popraw� stanu infrastruktury wsi.  

Ponadto przewiduje si� zwi�kszanie konkurencyjno�ci polskiego rolnic-
twa przez dokszta�canie rolników oraz rozwijanie systemu informacji w rejo-
nach wiejskich. Wzrost kwalifikacji powinien by� skoordynowany z kierunkami 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Niezb�dne jest tak�e tworzenie we 
wsiach sieci o�rodków us�ugowych.  

Po drugie (do osi 2) przewiduje si� zespolenie rozwoju rolnictwa z po-
praw� ochrony �rodowiska w rolnictwie. Podj�te b�d� dzia�ania na rzecz zrów-
nowa�onego rozwoju gospodarstw rolnych. Koordynowane b�d� tak�e dzia�ania 
zwi�zane z realizacj� programu „Natura 2000”. Uruchomione te� zostan� p�at-
no�ci  dla obszarów „Natura 2000”, aby rolnicy mogli zrealizowa� zadania tego 
programu.  

Wyj�tkowego znaczenia nabiera synchronizacja realizacji zada	 rolnictwa 
z zadaniami ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Kwestia ochrony 
wód wi��e si� bardzo �ci�le z gospodark� w rolnictwie.  

Istnieje bowiem w Polsce wiele regionów, którym ze wzgl�du na ma�� 
�yzno�� gleb lub niesprzyjaj�ce inne warunki naturalne (np. górzysto�� tere-
nów), grozi zanik rolnictwa. Unia Europejska wspiera utrzymywanie rolnictwa 
tak�e na glebach s�abych i górzystych. Przewiduje wi�c wspieranie rolnictwa 
zarówno na glebach s�abej jako�ci oraz na obszarach górskich. Obszary bez rol-
nictwa i przemys�u staj� si� najcz��ciej nieczynne ekonomicznie.  

W Polsce funkcjonuj� programy rolno-�rodowiskowe, których zadaniem 
jest w�a�nie utrzymywanie rolnictwa zagro�onego ca�kowit� marginalizacj�. 
Polska posiada w�asne do�wiadczenia, �e zanik rolnictwa w okre�lonym regio-
nie powoduje zamieranie gospodarki na okre�lonych obszarach na dziesi�tki lat. 
Ewidentnym przyk�adem s� tu tereny Bieszczad, gdzie mimo up�ywu ponad pó� 
wieku od upadku rolnictwa i wyludnienia wsi, nie uda�o si� przywróci� normal-
nej gospodarki regionowi, który zosta� opuszczony przez rolników.  

St�d te� Polska przywi�zuje du�e znaczenie do programów przeciwdzia-
�ania marginalizacji rolnictwa nie tylko na ziemiach dobrych, ale tak�e na zie-
miach s�abych.  
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Po trzecie (do osi 3), istot� zada	 osi 3 jest tworzenie nowych pozarolni-
czych miejsc  pracy, a wi�c tworzenie warunków do zatrudnienia ludno�ci wiej-
skiej poza rolnictwem w celu poprawy warunków �ycia na wsi. Chodzi tu 
oczywi�cie o pozarolnicze miejsca pracy. Jako pozarolnicze miejsca pracy nale-
�y liczy� ka�de zatrudnienie, a w tym np. przy eksploatacji wiatraków wytwa-
rzaj�cych elektryczno��, wytwarzaj�cych biomas� potrzebn� do produkcji bio-
gazu, obs�uguj�cych przetwórstwo odpadów itp. Rolnictwo powinno zmniejsza� 
liczb� ludno�ci zatrudnionej. Nie mo�e globalnie zwi�ksza� obecnego stanu za-
trudnienia. Zak�ada si�, �e w okresie do 2050 r. rolnictwo ograniczy stan zatrud-
nienia z ok. 2,3 mln osób obecnie do ok. 1,85 mln osób. Tak� liczb� osób mo�e 
zatrudni� na sta�e 350-400 tys. gospodarstw rodzinnych. Na tak� liczb� zatrud-
nionych i na tak� struktur� nale�y si� orientowa�. Nie mo�na w Polsce zak�ada�, 
�e w 2050 r. b�dzie np. 150-200 tys. gospodarstw rodzinnych z „parobkami”. 
Gospodarstw z parobkami nie b�dzie. Ludzie wyjad� do przemys�u za granic�, 
a nie b�d� parobkami w gospodarstwach rolnych. Istnieje wielu rolników, neoli-
beralnych ekonomistów i dziennikarzy, którzy docelowe rolnictwo widz� jako 
pojedynczego w�a�ciciela, który zatrudnia parobków, nie maj�cych �adnego 
prawa do akcjonariatów. Jest to marzenie powrotu do ziemia	stwa feudalnego. 
Rolnictwem nowoczesnym b�dzie rolnictwo czeskie i s�owackie, gdzie ka�dy 
pracownik b�dzie posiada� swój udzia� w rolniczym przedsi�biorstwie jako 
spó�ce na statucie handlowym.   

W 2050 r. mieszka� b�dzie na wsi oko�o 8 mln ludno�ci w wieku produk-
cyjnym. Z tego oko�o 5,05 mln powinno pracowa� poza rolnictwem, a ok. 1,8 
mln w rolnictwie. Oznacza�oby to, �e Polska osi�gn��aby w tym czasie 
(tj. w 2050 r.) struktur� zatrudnienia w rejonach wiejskich zbli�on� do obecnego 
stanu na wsi w krajach wysoko rozwini�tych UE, gdzie obecnie oko�o 75% pra-
cuje poza rolnictwem, a w rolnictwie tylko ok. 25% ludno�ci. Osi�gni�cie 
w po�owie XXI wieku powy�szego standardu europejskiego powinno by� celem 
rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce.  

I w�a�nie tak� wizj� rozwoju wsi polskiej umacnia� nale�y wspieraj�c po-
zarolnicz� gospodark� wiejsk�. Zrozumia�e jest, �e w okresie do 2050 r. zmieni� 
si� granice mi�dzy miastem i wsi�. Wiele wsi stanie si� miastami. Wie� polska 
rozumiana jako 40 tys. obecnych miejscowo�ci i 15 tys. przysió�ków ulega� b�-
dzie urbanizacji i industrializacji oraz serwicyzacji. Warunkiem takiego rozwoju 
jest jednak rozpocz�cie energicznych dzia�a	 interwencyjnych pa	stwa na rzecz 
tworzenia pozarolniczej gospodarki na wsi.  

Po czwarte (do osi 4) nale�y wspiera� inicjatywy oddolne w zakresie 
ró�nych dzia�a	 grupowych. W latach 2004-2006 ujawni�y si� i podj��y dzia�al-
no�� 162 „Lokalne Grupy Dzia�ania”. Grupy te opracowa�y programy rozwoju 
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obiektów gospodarczych i zg�osi�y si� do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o umo�liwienie im otrzymania okre�lonych �rodków na ró�ne cele (w tym na 
cele opisane w osi 3). Niestety, w latach 2007-2011 nie rozwin��y si� na skal� 
masow� �adne grupy zespo�owego dzia�ania na wsi. 

Zak�ada si�, �e liczba Lokalnych Grup Dzia�ania powi�kszy si� wielo-
krotnie w latach 2013-2020 i w dalszych latach. Lokalne grupy dzia�ania mog� 
stworzy� przedsi�biorstwa. Mog� w ten sposób stworzy� wielobran�owe przed-
si�biorstwa rolne, przemys�owe i rolno-us�ugowe.   

Rozwój aktywno�ci Lokalnych Grup Dzia�ania (LGD) mo�e tworzy� ruch 
na rzecz pozarolniczej gospodarki wiejskiej, dzi�ki czemu powstanie wiele no-
wych miejsc pracy, co mo�e przyczyni� si� do znacz�cego post�pu w rozwoju 
urbanizacji i industrializacji oraz serwicyzacji rejonów wiejskich. 

Wad� dotychczasowej strategii rozwoju obszarów wiejskich jest za�o�e-
nie, �e przedsi�biorstwa produkcyjne i us�ugowe we wsi i na obszarach wiej-
skich zostan� zbudowane przez podmiot, jakim jest rynek. Rynek bez koordyna-
cji pa	stwa tego nie zrobi. Rynek nie jest realnym podmiotem. Rynek niczego 
nie organizuje. Rynek jest tylko prawem do sprzeda�y i kupna towarów.  

 

3.2. W�asno�ciowe problemy przemian strukturalnych wsi i rolnictwa  
w pierwszej po�owie XXI wieku  

 
Zakres i g��boko�� przemian strukturalnych wsi i rolnictwa zale�� od te-

go, ile i jakich gruntów trzeba w Polsce przesun�� na produkcj� surowców rol-
nych i �ywno�ci dla polskiego spo�ecze	stwa, ile i jakich gruntów nale�y prze-
znaczy� na cele eksportowe �ywno�ci, a tak�e ile i jakiej biomasy nale�y 
przeznaczy� na cele energetyki odnawialnej. W tym kontek�cie istnieje nader 
du�o niewiadomych. Ci�gle funkcjonuj� doktryny, w my�l których mo�liwo�� 
zwi�kszania produkcji surowców rolnych i �ywno�ci na jednostce powierzchni 
ziemi jest nieograniczona. Z doktryny tej wynika, �e post�p techniczny i biolo-
giczny umo�liwia nieograniczony wzrost produkcji �ywno�ci na jednostce po-
wierzchni ziemi. Nie musi wi�c wyst�powa� deficyt ziemi. Taka doktryna pro-
wadzi do fa�szywego wniosku, i� w Polsce nie ma problemu ochrony ziemi 
rolniczej przed przeznaczaniem na inne cele, w�a�ciwego zagospodarowania 
takich czynników produkcji, jak ziemia rolnicza, przestrze	, woda, ciep�o 
i �wiat�o. W konsekwencji tworzy si� fa�szywe wra�enie, �e nie ma problemów 
stosowania restrykcyjnych re�imów zagospodarowania gruntów rolnych. Mo�na 
wi�c – bez negatywnych skutków – pozostawi� ka�demu w�a�cicielowi publicz-
nemu i prywatnemu swobod� w dysponowaniu ziemi�. Teza ta honorowana jest 
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nie tylko w teorii. Jest ona realizowana w praktyce. Tak np. w 1945 r. po-
wierzchnia u�ytków rolnych w dyspozycji rolnictwa wynosi�a 20 mln ha. W la-
tach 1945-2009 powierzchnia u�ytków rolnych w dyspozycji rolnictwa pomniej-
szy�a si� o 4,0 mln ha, tj. do 16 mln ha. Spis rolny 2010 wykaza� nawet, �e 
obszar u�ytków rolnych w dyspozycji gospodarstw rolnych wynosi ju� tylko 
15,5 mln ha. Oznacza to, �e w ci�gu 65 lat powierzchnia u�ytków rolnych po-
mniejszy�a si� o 25%. Taka niegospodarno�� mog�a nast�pi� tylko w warunkach 
przekonania, �e Polska dysponuje du�� obfito�ci� powierzchni ziemi. atwo 
doj�� do fa�szywego wniosku, i� nie ma konieczno�ci oszcz�dzania powierzchni 
gruntów rolnych. Tymczasem to nie jest prawdziwy wniosek. W Polsce zasoby 
ziemi rolniczej s� skromne w przeliczeniu na 1 mieszka	ca.  

Dowodem na brak poczucia potrzeby d��enia do dobrego wykorzystania 
ziemi rolniczej jest nieobecno�� w polityce rolnej instrumentów s�u��cych aku-
mulacji powierzchni ziemi rolniczej w gospodarstwach posiadaj�cych zdolno�� 
do odtwarzania potencja�u produkcyjnego. W Europie wszystkie kraje, z wyj�t-
kiem Polski, posiadaj� 75-80% powierzchni ziemi w gospodarstwach rolnych 
posiadaj�cych zdolno�� do odtwarzania potencja�u produkcyjnego. Wszystkie 
kraje d��� do tego, aby mo�liwie du�a cz��� ziemi rolniczej znajdowa�a si� 
w dyspozycji sprawnych gospodarstw rolnych. W Polsce gospodarstwa rolne 
posiadaj�ce zdolno�� do odtwarzania potencja�u produkcyjnego posiadaj� tylko 
38% powierzchni ziemi rolniczej. Polska posiada wi�c tylko niespe�na 40% 
u�ytków rolnych w gospodarstwach rolnych zdolnych do odtwarzania potencja-
�u produkcyjnego. To w�a�nie dlatego �redni plon w polskim rolnictwie wynosi 
oko�o 34q z 1 ha u�ytków rolnych, a nie oko�o 42q z 1 ha u�ytków rolnych, jak 
podaje IUNG w Pu�awach. Gospodarstwo bez zdolno�ci do odtwarzania poten-
cja�u produkcyjnego �le uprawia ziemi�. Niedostatecznie nawo�ona ziemia, s�a-
bo chronione ro�liny, nieprawid�owo przechowywane surowce rolne powoduj� 
obni�enie plonów o oko�o 30% w stosunku do poziomu, jaki osi�gaj� gospodar-
stwa rozwojowe.  

Konsekwencje skupienia ponad 60% ziemi rolniczej w gospodarstwach 
rolnych nie posiadaj�cych zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego 
s� wyj�tkowo powa�ne. Gospodarstwa rolne, które posiadaj� zdolno�� do od-
twarzania potencja�u produkcyjnego zapewniaj� bowiem w�a�ciw� upraw� zie-
mi, w�a�ciwy post�p biologiczny, dostateczne nawo�enie oraz w�a�ciwe prze-
chowywanie surowców rolnych. Ich plon z 1 ha wynosi �rednio ponad 4 tony 
przeliczeniowego ziarna zbó� z 1 ha. Natomiast ziemia znajduj�ca si� w gospo-
darstwach nie posiadaj�cych zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjne-
go nie jest nale�ycie uprawiana, ro�liny nie s� dostatecznie chronione, nie jest 
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te� aplikowany w uprawie ro�lin i chowie zwierz�t w�a�ciwy post�p biologicz-
ny. Brak jest te� w�a�ciwego przechowywania zbiorów.  

W gospodarstwach nie posiadaj�cych zdolno�ci do odtwarzania potencja-
�u produkcyjnego znajduje si� oko�o 8 mln ha u�ytków rolnych. Przy za�o�eniu, 
�e na ka�dym ha ponosimy strat�  w postaci 1,5 tony ziarna, strata globalna mo-
�e by� szacowana na oko�o 12 mln ton ziarna przeliczeniowego. Ta strata jest 
corocznym kosztem nieprawid�owej struktury agrarnej wyra�aj�cej si� w postaci 
faktu, i� wi�cej ni� po�owa u�ytków rolnych znajduje si� w gospodarstwach rol-
nych, które nie posiadaj� ekonomicznych zdolno�ci do odpowiedniego poziomu 
inwestowania w rozwój gospodarstwa oraz odpowiednich nak�adów na produk-
cj� bie��c�.  

Oczywi�cie nie ma mo�liwo�ci przesuni�cia w�asno�ci ziemi ze s�abych 
do rozwojowych gospodarstw rolnych. Nie ma mo�liwo�ci przesuni�cia z go-
spodarstw niezdolnych do odtwarzania potencja�u produkcyjnego 8 mln ha u�yt-
ków rolnych do gospodarstw posiadaj�cych takie zdolno�ci. Ziemia rolnicza, któ-
ra znajduje si� w gospodarstwach niezdolnych do odtwarzania potencja�u 
produkcyjnego nale�y do oko�o 1,0 mln gospodarstw o powierzchni wi�kszej ni� 
1 ha (nie mówi�c o gospodarstwach mniejszych). Jest prawdopodobne, �e nie b�-
dzie mo�na przez ca�e stulecie XXI wieku, a mo�e d�u�ej zakumulowa� ca�ego 
obszaru tej ziemi w gospodarstwach rozwojowych. Pewna liczba ma�ych gospo-
darstw rolnych b�dzie s�u�y�a rodzinom wiejskim jako dodatkowe miejsce pracy.  

Niezb�dne jest wi�c d��enie do tego, aby w okresie do 2050 r. zakumu-
lowa� nie 8,0 mln, bo to nierealne, ale np. 4,0 mln ha u�ytków rolnych z gospo-
darstw niezdolnych do odtwarzania potencja�u produkcyjnego do gospodarstw 
rozwojowych. W polskiej my�li rolniczej nie wyodr�bniono takiego zadania, jak 
akumulacja 12 mln ha u�ytków w gospodarstwach rozwojowych, tj. w gospo-
darstwach zdolnych do odtwarzania potencja�u, a w tym do nak�adów na racjo-
naln� produkcj� bie��c�. W Polsce ci�gle g�ówn� my�l� jest tworzenie wielko-
obszarowych gospodarstw rolnych. Tymczasem chodzi o to, aby 75% ziemi 
rolniczej by�o w gospodarstwach rozwojowych. W rezultacie w latach 2040- 
-2050 grupa gospodarstw licz�ca 350-400 tys. gospodarstw domowych posiada-
j�cych gospodarstwa rolne zdolne do odtwarzania potencja�u produkcyjnego 
u�ytkowa�oby oko�o 12 mln ha u�ytków rolnych, a oko�o 300-400 tys. gospo-
darstw, mimo i� nie b�dzie mia�o charakteru gospodarstw rozwojowych, posia-
da�oby ma�e gospodarstwa rolne jako rolnicze gospodarstwa socjalne. Gospo-
darstwa domowe z ma�ymi gospodarstwami rolnymi koncentrowa�y si� 
w województwach: podkarpackim, ma�opolskim, �l�skim i �wi�tokrzyskim.  

Rolnicy nie posiadaj�cy zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyj-
nego nie s� przygotowani do poniesienia ryzyka w postaci zaci�gni�cia kredytu 
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na nak�ady warunkuj�ce wi�ksze plony i zbiory. Nie maj� bowiem pewno�ci, 
czy wyprodukowane towary znajd� nabywców. W Polsce nie funkcjonuje kon-
traktacja surowców rolnych i �ywno�ci. Zw�aszcza ma�e gospodarstwa rolne nie 
maj� szans na kontraktacj�. Przemys� spo�ywczy unika kontaktów handlowych 
z ma�ymi gospodarstwami rolnymi. Brak kontraktacji jest i b�dzie nadal jednym 
z g�ównych powodów powszechnego upadku gospodarstw rolnych o ma�ej pro-
dukcji towarowej. Zaniechanie kontraktacji surowców rolnych przez przemys� 
jest g�ównym powodem upadku ma�ych gospodarstw rolnych. Zaniechanie kon-
traktacji by�o faktycznym odci�ciem wi�kszo�ci gospodarstw od rynku.  

Gospodarstwa nie posiadaj�ce zdolno�ci do odtwarzania potencja�u pro-
dukcyjnego nie mog� te� zdecydowa� si� wcze�niej na wydzier�awienie swej 
ziemi s�siadom, ani tym bardziej na sprzeda� swej ziemi. Wobec faktu, i� za-
równo na wsi, jak i w mie�cie nie ma mo�liwo�ci znalezienia wolnych miejsc 
pracy, sprzeda� najcz��ciej ma�ego kawa�ka ziemi w�asnej by�aby pozbawie-
niem si� ostatniego �ród�a utrzymania. Na tym w�a�nie polega „zamro�enie” 
obecnego stanu struktury agrarnej. Zmiana struktury agrarnej mo�e zacz�� si� 
dopiero wówczas, gdy pojawi si� powszechna mo�liwo�� znalezienia miejsca 
pracy pozarolniczej. Sprzeda� ziemi oznacza bowiem nieuniknione ryzyko 
„przejedzenia” ostatniej cz�stki maj�tku warunkuj�cej egzystencj�.  

Na zmian� struktury agrarnej bez mo�liwo�ci powszechnego zatrudnienia 
si� w sektorze pozarolniczym nie mo�na tym bardziej liczy�, poniewa� na wsi od 
kilkuset lat dzia�a tradycja traktowania w�asno�ci ziemi jako gwarancji egzysten-
cji. To w�asno�� ziemi wyznacza�a dla ludno�ci rolniczej miejsce zamieszkania, 
miejsce pracy, prawa cz�owieka, prawa do za�o�enia rodziny, posiadania dzieci.  

�adna polska klasa spo�eczna nie jest tak wra�liwa, jak warstwa rolników 
na wyzbywanie si� polskiego maj�tku na rzecz mi�dzynarodowych korporacji 
kapitalistycznych. Nikt, tak jak rolnicy, nie do�wiadcza� rzeczywisto�ci, z której 
wynika�o, �e brak w�asno�ci maj�tku staje si� „brakiem” praw obywatelskich.  

Tak�e obecnie, gdy j�zyk narodowy, obyczaje, religia nie zapewniaj� 
trwale sta�ej spójno�ci narodów, okazuje si�, �e najsilniejszym spoiwem naro-
dów jest prywatna i narodowa publiczna w�asno�� maj�tku. W�a�nie prywatna 
w�asno�� lub wieczysta dzier�awa polskiej ziemi stanowi o spójno�ci narodu.  

W tej sytuacji sugerowanie obecnie rolnikom, aby sprzedawali ziemi� by-
�oby odbierane przez nich jako tendencja do ich wyw�aszczania, a tak�e jako 
d��enie do entropii narodu. Nie by�oby wi�c racjonalne ani dzi�, ani nawet za 50 
lat namawianie rolników do sprzeda�y ziemi. Do sprzeda�y ziemi mo�e doj�� 
indywidualnie, gdy rozwinie si� rynek ziemi i �atwo b�dzie znale�� prac� poza 
rolnictwem. Polska powinna dokonywa� zmiany struktury agrarnej w oparciu 
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o umacnianie dzier�awy ziemi. Umocnienie dzier�awy musi oznacza� nienaru-
szalno�� dzier�awy. Prawo powinno broni� nienaruszalno�ci dzier�awy.  

W krajach Europy Zachodniej, a w tym zw�aszcza w krajach Unii Euro-
pejskiej, zmiany struktury agrarnej po II wojnie �wiatowej zosta�y dokonane 
g�ównie w oparciu o dzier�aw� ziemi. Rolnik, który posiada� zbyt ma�o ziemi, 
aby stworzy� gospodarstwo rolne umo�liwiaj�ce osi�ganie porównywalnego 
dochodu z poziomem dochodu osób zatrudnionych poza rolnictwem, decydowa� 
si� na wydzier�awienie na d�ugi okres czasu ziemi s�siadowi, a sam zatrudnia� 
si� w przemy�le. W ten sposób restrukturyzacja dokona�a si� bez stresu utraty 
w�asnego maj�tku rolników, którzy przestawali by� rolnikami. To do�wiadcze-
nie jest wyj�tkowo wa�ne dla Polski. W Polsce przywi�zanie wagi do w�asno�ci 
ziemi jest wyj�tkowo du�e. Tylko wi�c dzier�awa ziemi mo�e zapewni� ochro-
n� rolników przed stresem, jaki mog�aby wywo�a� sprzeda� ziemi, aby zatrudni� 
si� poza rolnictwem. Nale�y wi�c uzna� umacnianie dzier�awy ziemi jako stra-
tegiczne dzia�anie na rzecz restrukturyzacji rolnictwa.  

Now� sytuacj� do problemów w�asno�ci wnosz� Chiny. Oto chi	scy eko-
nomi�ci na tradycyjnym spotkaniu w Davos w 2011 r. akcentowali intencj� eko-
nomicznej my�li chi	skiej, która wyra�a tendencj�, aby znane w �wiecie has�o 
identyfikacyjne oznaczaj�ce kraj produkcji towaru zast�pi� stwierdzeniem w�a-
sno�ci przedsi�biorstwa, które produkuje towar.  

Chi	scy ekonomi�ci twierdzili, i� w Chinach istnieje intencja, aby stwier-
dzenie „Made in China” zast�pi� stwierdzeniem, i� fabryka danego towaru jest 
w�asno�ci� chi	sk�. Je�li Chiny zdecyduj� si� na tego typu zmian� prezentacji 
swoich towarów, w�asno�� stanie si� wa�nym identyfikatorem si�y ekonomicz-
nej ró�nych krajów �wiata.  

W przypadku, je�li Chi	czycy zamiast has�a „Made in China” zaczn� eks-
ponowa� has�o „Fabryka wytwarzaj�ca dany towar stanowi w�asno�� chi	sk�”, 
kwestia w�asno�ci maj�tku narodowego w �wiecie nabierze nowego znaczenia. 
Obecnie �wiatowe korporacje globalne os�aniaj� w�asno�� anonimowo�ci�. Jest 
prawdopodobne, �e nadal mi�dzynarodowe korporacje globalne b�d� utrzymy-
wa�y anonimowo�� w�asno�ci maj�tku produkcyjnego. Jest nawet prawdopo-
dobne, �e Chiny wycofaj� si� z zamiaru manifestowania w�asno�ci zamiast kraju 
produkcji. W�a�ciciele maj�tku produkcyjnego nie ciesz� si� dobr� opini�. Je�li 
Chiny, które wykupi�y ju� po�ow� ziemi Madagaskaru b�d� sprzedawa� �yw-
no�� z napisem, �e producentem jest w�a�ciciel chi	ski, nie zyskaj� dodatkowe-
go szacunku i zaufania.  

W�asno�� mo�e sta� si� identyfikatorem pot�gi ró�nych krajów. Wydaje 
si�, �e ta forma prezentacji swojej si�y ekonomicznej stanie si� powszechnym 
sposobem dzia�ania wi�kszo�ci pot�g gospodarczych dopiero po up�ywie pierw-
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szej po�owy XXI wieku. W�asno�� ujawniana i nieujawniana, publikowana 
i utajniana b�dzie orientowa�a �wiat o strukturze w�asno�ciowej pot�g ekono-
micznych na �wiecie. Bez wzgl�du na to, czy i kiedy ró�ne kraje b�d� manife-
stowa�y swoje pot�gi przez informacje o zasi�gu w�asno�ci maj�tku produkcyj-
nego, Polska powinna dba� o to, aby maksimum maj�tku stanowi�o w�asno�� 
obywateli polskich.   

Polska b�dzie trwa� wiecznie, je�li w�asno�� publiczna i prywatna maj�t-
ku jej obywateli po�o�onego w jej granicach nie b�dzie wyprowadzana poza 
granice kraju. Obywateli wi��e w posta� narodu wiele czynników, ale coraz 
wa�niejszy staje si� czynnik w�asno�ci.  
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Rozdzia� 4. Wielosektorowa gospodarka pozarolnicza  
na obszarach wiejskich – brakuj�ce ogniwo polskiej  

gospodarki narodowej 
 
Opublikowana przez GUS w 2000 r. prognoza ludno�ci Polski wed�ug 

województw informuje, �e na koniec roku 1998 stan rzeczywisty ludno�ci na 
wsi wynosi� 14,7 mln osób. Natomiast opublikowana w 2009 r. prognoza ludno-
�ci GUS3 na lata 2008-2035 informuje, �e na koniec 2035 r. stan ludno�ci na wsi 
wyniesie równie� 14,7 mln osób.  

Prognozy przewiduj�, �e w 2035 r. mimo zmniejszenia si� liczby miesz-
ka	ców kraju o 2,0 mln osób w stosunku do 2009 r., na wsi nadal mieszka� b�-
dzie 14,7 mln osób. Liczba mieszka	ców miast – w �wietle prognoz – ulegnie 
zmniejszeniu o 2 mln osób.  

Wymieniona wy�ej prognoza pozwala stwierdzi�, �e w 2007 r. liczba lud-
no�ci na wsi w wieku 16-64 lata wynosi�a 10 176 tys. mieszka	ców, a w 2035 r. 
b�dzie wynosi�a 9 632 tys. mieszka	ców. W �wietle strategii lizbo	skiej, która 
zak�ada, i� na 100 osób w wieku zdolno�ci do pracy powinno stale i stabilnie 
pracowa� 75 osób zarówno w 2007 r., jak i w 2035 r. powinno ucz�szcza� do 
szko�y lub trwale by� zwi�zanym z miejscem pracy oko�o 7,5 mln mieszka	ców 
wsi. Statystyka GUS dotycz�ca nauki w szko�ach i zatrudnienia w 2007 r. po-
zwala stwierdzi�, �e w wieku 15-64 lat zaanga�owanych w szkole i w pracy by-
�o oko�o 5,5 mln mieszka	ców wsi. W�ród oko�o 10,0 mln mieszka	ców wsi 
�yj�cych w rodzinach rolniczych i bezrolnych istnieje oko�o 2,0 mln osób nie 
w pe�ni wykorzystanych. Cz��� z tych osób zatrudnia si� sezonowo, a cz��� jest 
ca�kowicie bezrobotnych. Wynika z tego, �e my�l� przewodni� dokonywania 
zmian na wsi w d�ugim horyzoncie czasowym powinno by� wyszukiwanie mo�-
liwo�ci pe�nego wykorzystania wieku szkolnego oraz pe�nego zatrudnienia lud-
no�ci w wieku zdolno�ci do pracy. Uzasadnione jest za�o�enie, �e wiek pracy 
zostanie wyd�u�ony o kilka lat w stosunku do obecnego.  

Przy obecnym poziomie zatrudnienia nie ma szans na istotn� trwa�� po-
praw� poziomu �ycia ludno�ci nie tylko na wsi, ale tak�e w skali ca�ego kraju. 
Temu w�a�nie problemowi po�wi�cony jest g�ównie niniejszy rozdzia�. Problem 
jest wyj�tkowo trudny, bo chodzi o zbudowanie wielu pozarolniczych sektorów 
gospodarczych na obszarach wiejskich.  

Od 50 lat sytuacj� okre�la si� obiegowym stwierdzeniem, i� wie� 
i rolnictwo znamionuj� si� wielofunkcyjno�ci�. Jest to �le zdefiniowana sytu-
acja. Sugeruje, �e to rolnictwo i wie� posiadaj� zdolno�� do wytwarzania miejsc 
                                           
3 Prognoza ludno�ci na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009, s. 213. 



 53

pracy dla ludzi w ró�nych dziedzinach. Rodzi si� sugestia, �e wie� tworzy mo�-
liwo�� mieszka	com, a wi�c poszczególnym rodzinom i pojedynczym osobom 
pe�nienia wielu funkcji. Spo�ecze	stwo czeka wi�c, kiedy rolnictwo i wie� wy-
tworz� realne przes�anki do pe�nienia wielu funkcji, a inaczej mówi�c, zatrud-
nienia w wielu zak�adach. Tymczasem rolnictwo nie jest w stanie tego uczyni�. 
Wie� i rolnictwo nie tworz� mo�liwo�ci zatrudnienia. Wie� i rolnictwo oczekuj� 
pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla bezrobotnych na wsi.   

Potrzebne jest przywo�anie �wiadomo�ci ca�ego narodu, �e bez wysi�ku 
ca�ego spo�ecze	stwa (w tym oczywi�cie tak�e wsi) nie powstan� nowe sektory 
zdolne do zatrudnienia oko�o 2,0 mln osób, bo w�a�nie tyle na wsi trzeba za-
trudni�, aby rozwi�za� ca�kowicie problemy wiejskiego spo�ecze	stwa rolnicze-
go i bezrolnego. Zarówno wie�, jak i rolnictwo nie s� w stanie stworzy� nowego 
sektora pozarolniczego zdolnego do zatrudnienia niewykorzystanych dostatecz-
nie osób �yj�cych na wsi i w ma�ych miastach. Trzeba oderwa� si� od definicji 
wielofunkcyjno�ci rolnictwa i wsi. Wie� i rolnictwo s� nie w pe�ni wykorzysta-
nymi zasobami si�y roboczej, a nie s� dysponentami wielofunkcyjno�ci. Wie� 
nie jest w stanie wytworzy� wielofunkcyjno�ci.  

W�ród osób zarejestrowanych jako bezrobotne odnotowuje si� po�ow� 
ludno�ci mieszkaj�cej w miastach. Po�owa ludno�ci rejestrowana jako bezrobot-
na to mieszka	cy wsi. Typowe bezrobocie ukryte zwi�zane z brakiem upraw-
nie	 cz�onka gospodarstwa domowego z u�ytkownikiem gospodarstwa rolnego 
do rejestracji na listach bezrobocia wynosi 500-700 tys. osób. Niezale�nie od 
tego, stwierdza si� bardzo wysoki stan osób w wieku produkcyjnym jako osób 
zawodowo biernych, a wi�c utrzymywanych.  

W sumie na wsi wyst�puje oko�o 2,0 mln osób w wieku produkcyjnym 
bez sta�ej pracy. Zrozumia�ym jest fakt, i� cz��� pracuje sezonowo. Doda� nale-
�y tak�e, i� bezrobocie wiejskie znajduje swoje przed�u�enie w postaci bezrobo-
cia ma�ych miasteczek. Bezrobocie ma�ych miast jest zagadnieniem oddzielnym, 
chocia� pod wieloma wzgl�dami jest podobne do wiejskiego. W tej pracy nie 
jest przedmiotem bada	.  

Wyst�puj�ce bezrobocie na wsi i w ma�ych miastach nie s� zwi�zane 
z �adnymi podmiotami gospodarczymi. Istnieje bezrobocie, ale nie istniej� za-
k�ady pracy. Tylko w niektórych gminach istniej� jeszcze ruiny budynków, któ-
re nale�a�y do gminnych spó�dzielni i by�y w przesz�o�ci miejscami pracy. Trze-
ba stworzy� nowe zak�ady pracy, aby zatrudni� ludzi. Nie nale�y wi�c d�u�ej 
definiowa� sytuacji jako wsi wielofunkcyjnej lub rolnictwa wielofunkcyjnego. 
Nale�y sytuacj� definiowa� jako brak sektora pozarolniczego dla wsi i ma�ych 
miast. Istniej� bezrobotni ludzie, a nie ma zak�adów pracy. Inaczej adresatem 
odpowiedzialnym za bezrobocie stan� si� tylko wie� i tylko rolnictwo.  
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Jest to nie�cis�a definicja. �le adresuje zadanie. To nie wie� i nie rolnic-
two wywo�a�y upadek tworz�cego si� w przesz�o�ci g�ównie sektora spó�-
dzielczego jako pozarolniczego sektora wiejskiego. Ten sektor umar� zanim si� 
w pe�ni wykszta�ci�.  

W przeciwie	stwie do Polski, w krajach Unii Europejskiej zdecydowana 
wi�kszo�� ludno�ci mieszka w �rednich i du�ych miastach. Tak�e jednak wi�k-
szo�� ludzi mieszkaj�cych na wsi pracuje poza rolnictwem. Pod wzgl�dem 
struktury zatrudnienia i struktury utrzymania nie wyst�puj� tak du�e ró�nice, jak 
w Polsce. Wsie zachodnich krajów Unii Europejskiej s� wysokouprzemys�o-
wione. Szeroko dost�pne s� w nich pozarolnicze miejsca pracy.  

Naturalnym jest wi�c postanowienie zawarte w strategii lizbo	skiej, �e ju� 
w 2020 r. 75% ludno�ci w wieku produkcyjnym powinno by� stale zatrudnio-
nych. Spo�ród ogó�u osób w pe�ni zatrudnionych, jedna czwarta zamieszka�ych na 
wsi pracuje w rolnictwie, a trzy czwarte w zak�adach pozarolniczych na wsi lub 
w mie�cie. Tak� te� sytuacj� nale�y przewidywa� na przysz�o�� w Polsce.  

W Polsce Ludowej obowi�zywa�o za�o�enie, �e w�adze pa	stwowe b�d� 
budowa�y zak�ady przemys�owe w du�ych, �rednich i ma�ych miastach. Ludno�� 
wiejska mia�a stopniowo przenosi� si� do miast. Wsie mia�y podlega� rozg�sz-
czaniu si� w ci��ar koncentracji w miastach.  

Powy�sza doktryna ca�kowicie wygas�a. Obecnie nikt nie programuje 
rozwoju przemys�u ani w mie�cie, ani na wsi. Trwa oczekiwanie, �e propozy-
cje b�d� rodzi�y si� w mi�dzynarodowych korporacjach przemys�owych. To na 
mocy inicjatywy, decyzji i �rodków globalnych korporacji maj� powstawa� 
o�rodki przemys�owe. Oczywi�cie tam, gdzie �yczy� b�d� sobie mi�dzynaro-
dowe korporacje.  

W Polsce nie ma podmiotów, które maj� zadanie budowa� sektor poza-
rolniczy w miastach lub wsiach. Nie ma wi�c tak�e instytucji programuj�cych 
rozwój przemys�u. Nie ma nawet ministerstwa przemys�u. Czy s�u�y to indu-
strializacji. Czy by� mo�e nie ma potrzeby industrializacji kraju?  

Od momentu rozpocz�cia transformacji ustrojowej w Polsce zamilk�a ca�-
kowicie dyskusja na temat industrializacji kraju. Nie przewiduje si� przemy-
s�ów, które b�d� si� rozwija� ani nawet miejsc lokalizacji przemys�u. Wi�kszo�� 
spo�ród 8,5 tys. pa	stwowych przedsi�biorstw, które stanowi�y w Polsce Ludo-
wej g�ówne centrum przemys�owe zosta�a sprywatyzowana, co oznacza�o bar-
dzo cz�sto „wygaszenie” produkcji przemys�owej. Cz��� tych przedsi�biorstw 
zosta�o poddane intensyfikacji produkcji, a cz��� oczekiwa�a lub nawet jeszcze 
oczekuje na strategicznego kupca, który zechcia�by je nie tylko kupi�, ale tak�e 
zmodernizowa�. W�adza nie chce przedsi�biorstw publicznych. Tymczasem 
brak jest w Polsce prywatnych kapitalistów. 
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Inicjatywa inwestycyjna zosta�a wi�c pozostawiona korporacjom zagra-
nicznym. Korporacje zagraniczne nie zajmuj� si� wsiami, gminami, powiatami. 
Zajmuj� si� wielkimi aglomeracjami, wielkimi przemys�ami. 

Polska znamionuje si� wielkim deficytem w�asnych kapitalistów. Zagra-
niczni kapitali�ci uznaj� natomiast za atrakcyjne g�ównie takie polskie obiekty, 
którym towarzysz� na terenie kraju wielkie popyty na potencjaln� produkcj� 
ko	cow� zakupywanych obiektów. Tymczasem takich obiektów jest ograniczo-
na ilo��. St�d te� nap�yw prywatnego kapita�u (BIZ) do Polski jest umiarkowa-
ny. Jest mniejszy ni� wynika z potrzeb tworzenia miejsc pracy dla ludno�ci. Nie 
wystarcza na zaspokojenie potrzeb w zakresie tworzenia miejsc pracy. Na 100 
osób w wieku produkcyjnym, Polska posiada 50 miejsc pracy. Na 100 osób 
w wieku produkcyjnym brak jest wi�c 25 miejsc pracy. Strategia lizbo	ska wy-
maga bowiem 75 miejsc pracy na 100 osób w wieku zdolno�ci do pracy.  

Z drugiej strony, Polska „wypiel�gnowa�a” awersj� do w�asno�ci publicz-
nej. Wszystko co pa	stwowe sta�o si� pretekstem do taniej sprzeda�y jako 
obiekt bez warto�ci. W�asno�� publiczna uwa�ana jest „z natury za z�� form� 
w�asno�ciow�”. Politycy nie lubi� pami�ta� o tym, �e w�asno�� pa	stwowa pod-
dana takiej samej zasadzie gospodarowania jak prywatna gospodarka rynkowa 
dzia�a obecnie super sprawnie, nie tylko w Chinach, gdzie stale zapewnia dwu-
cyfrowy rozwój kraju, ale dzia�a�a ju� sprawnie w kapitalistycznej Polsce  
mi�dzywojennej, np. na ca�ym obszarze Centralnego Okr�gu Przemys�owego 
(COPu). Wówczas nie by�o jeszcze awersji do publicznej w�asno�ci. By�a ona 
jedn� z form w�asno�ci akceptowalnych. Wicepremier Kwiatkowski zdoby� 
trwa�� s�aw� za umiej�tne wykorzystanie w�asno�ci publicznej do rozwoju kraju. 

Nikt i nigdy nie stwierdzi�, �e w Polsce okresu mi�dzywojennego w�asno�� 
publiczna by�a �ród�em z�ej gospodarki. Deklaracje, �e w�asno�� pa	stwowa jest 
z natury z�� w�asno�ci� urodzi�y si� dopiero w okresie transformacji. 

Tymczasem ju� dzi� wida� wyra�nie, �e w miar�, jak b�dzie kurczy� si� 
statutowy solidarny transfer �rodków inwestycyjnych z UE do Polski, polskie 
inwestycje bez w�asno�ci publicznej mog� ulec za�amaniu. Wci�� bowiem wy-
st�puje w Polsce deficyt kapitalistów prywatnych. W najbli�szym czasie nic si� 
nie zmieni. Tymczasem tam, gdzie wyst�puje deficyt prywatnych kapitalistów, 
konieczne jest si�ganie po metod� akumulacji publicznej. Nawet kapitalistyczne 
kraje wysokorozwini�te si�gaj� po w�asno�� publiczn� tam, gdzie brak jest pry-
watnych kapitalistów. Czyni� to np. USA, o czym �wiadczy w ostatnich latach 
np. wykup General Motors’a przez �rodki publiczne (bud�etu USA).  

W Polsce nie przewiduje si� popierania kreacji publicznych przedsi�-
biorstw. W tej kwestii dominuje dogmatyzm. Tymczasem nie ma dotychczas 
koncepcji realizacyjnej urzeczywistnienia 75% zatrudnienia osób w wieku pro-
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dukcyjnym przez prywatnych kapitalistów. Nie pojawiaj� si� przes�anki do za-
�o�enia, �e w ci�gu najbli�szej dekady prywatni kapitali�ci zbuduj� miejsca pra-
cy, które pozwol� zatrudni� 75% osób w wieku produkcyjnym. B�dzie to bardzo 
trudne zadanie do wykonania. Do stworzenia 75 miejsc pracy na ka�de 100 osób 
w wieku zdolno�ci do pracy potrzebny jest du�y kapita�. Prywatni kapitali�ci nie 
maj� takiego kapita�u. Niepokój o realizacj� zada	 budowy miejsc pracy wyni-
kaj�cy ze strategii lizbo	skiej wynika m.in. z faktu, i� wci�� nie przewiduje si� 
tworzenia du�ych centrów przemys�owych w �rednich i du�ych miastach.  

Publikowane prognozy demograficzne i gospodarcze w Polsce przewidu-
j�, �e liczba ludno�ci w miastach pomniejszy si� o 2,0 mln osób w horyzoncie 
czasowym do 2035 r., a na wsi stan ludno�ci nie ulegnie zmianie. Ta prognoza 
wynika z faktu, i� nie przewiduje si� tworzenia nowych wielkomiejskich cen-
trów przemys�owych, a jedynie ma�e przemys�owe o�rodki wiejskie. Tymcza-
sem do ma�ych o�rodków przemys�owych typu wiejskiego nie „przychodzi” ka-
pita� zagraniczny. Kapita� zagraniczny „przychodzi” do atrakcyjnych o�rodków 
miejskich. Skoro wie�, a nie miasto b�dzie g�ównym miejscem budowy nowych 
miejsc pracy, trzeba stworzy� dostosowany do warunków wiejskich system 
akumulacji kapita�u, dzi�ki któremu tworzone b�d� nowe miejsca pracy. Nie 
tylko prognozy demograficzne przewiduj� przyrost ludno�ci wiejskiej, a spadek 
ludno�ci w miastach. Tak�e program Platformy Obywatelskiej „2030” nie prze-
widuje tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy.  

Zak�adanej w prognozach stabilno�ci stanu ludno�ci we wsiach oraz za-
k�adanemu spadkowi w miastach powinno towarzyszy� za�o�enie zwi�ksze	 
ilo�ci �rodków inwestycyjnych na nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich 
i ma�ych miast. Tego si� dotychczas nie stwierdza. Sugeruje to obaw�, �e utrwa-
laniu stanu liczebno�ci mieszka	ców na wsi nie b�d� towarzyszy� dodatkowe 
�rodki na budow� nowych miejsc pracy. Bezrobocie jest du�e na wsi i b�dzie si� 
powi�ksza�. Tymczasem za�o�enie utrzymania obecnego stanu ludno�ci we 
wsiach w warunkach spadku ludno�ci w miastach tworzy zagro�enie zbyt du-
�ych ró�nic poziomu �ycia ludno�ci wiejskiej i miejskiej.  

 

4.1. Wiejska ludno�� oraz jej zapotrzebowanie na miejsca pracy  
 
W 2000 r. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej 

wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych przeprowadzi�y reprezentacyj-
ne badania ankietowe nad stanem zatrudnienia i bezrobocia na obszarach wiej-
skich i w rolnictwie. Badanie to odró�nia�o si� tym od innych, �e jednocze�nie 
badane by�y gospodarstwa domowe na wsi z gospodarstwami rolnymi i bez go-
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spodarstw rolnych. Ilekro� badane s� natomiast tylko rolnicze gospodarstwa 
domowe lub tylko bezrolne gospodarstwa domowe, nie uzyskuje si� globalnych 
informacji o ca�ej wsi. Natomiast jednoczesne badanie zatrudnienia i bezrobocia 
w gospodarstwach rolniczych i bezrolnych daje obraz stanu zatrudnienia i bez-
robocia ludno�ci oraz popytu na prac�. Jest to odleg�e, ale jedyne tego typu ba-
danie w niedalekiej przesz�o�ci.  

Otó� jednoczesne badanie zatrudnienia i bezrobocia w rodzinach rolni-
czych i bezrolnych na wsi pozwoli�o stwierdzi� nast�puj�c� sytuacje odnosz�c� 
si� do 2000 roku oraz sporz�dzi� prognoz� na lata 2000-2010.  

 
Wyniki badania reprezentatywnego zatrudnienia i bezrobocia  

w rolniczych gospodarstwach domowych 2000 roku oraz prognozy  
na lata 2000-20104 

 
Bilans zatrudnienia i bezrobocia w gospodarstwach domowych z u�yt-

kownikiem gospodarstwa rolnego w 2000 r. i jego konsekwencje do 2010 r. wy-
razi� si� w nast�puj�cych liczbach:  

liczba osób w wieku produkcyjnym w gospodarstwach domowych u�yt-
kuj�cych gospodarstwa rolne wynios�a 4 738,8 tys. osób = 100%, 

w tym: 
� pracuj�cy w rolnictwie g�ównie lub wy��cznie, a jednocze�nie niezb�dni 

w rolnictwie przy obecnej strukturze agrarnej: 2 445,2 tys. = 51,6% 
� liczba osób bezrobotnych: 753,4 tys.  = 15,9%   

w tym rejestrowanych: 412,8 tys. = 8,9% 
w tym: niezarejestrowanych: 340,6 tys. = 7,6%  

� liczba osób pracuj�cych stale lub sezonowo i „na czarno” poza gospodar-
stwem rolnym: 1 276,0 tys. = 26,9% 

� bierni zawodowo:  264,2 tys.  
� przyrost liczby osób w wieku zdolno�ci do pracy w latach 2000-2010:              

440,0 tys. = 5,6%  
Badania wykonane w 2000 r. na wsi ��cznie z prognoz� przyrostu natural-

nego na okres 2000-2010 pozwalaj� szacowa�, �e w wiejskich gospodarstwach 
domowych z u�ytkownikiem gospodarstwa rolnego ��cznie z przyrostem natu-
ralnym lat 2000-2010 zasoby ludzi w wieku zdolno�ci do pracy w 2000 r. oraz 

                                           
4 W. Michna, Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie, Kierownik 
Celowego Projektu Zamawianego: prof. dr hab. Stanis�awa Borkowska, kierownik tematu: 
prof. dr hab. W. Michna, IPiSS 2000.  
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przyrost naturalny liczby ludno�ci w latach 2000-2010 wyrazi�y si� liczb� ponad 
5,178 mln osób.  

Podkre�li� wypada, �e niezwykle wa�ny jest fakt, i� wspó�czesna my�l 
ekonomiczna zak�ada, �e mo�liwe jest osi�ganie w ró�nych krajach i regionach 
pe�nego zatrudnienia. Oprócz bowiem ludno�ci zamieszka�ej w gospodarstwach 
domowych z u�ytkownikiem gospodarstwa rolnego istnia�y wiejskie gospodar-
stwa domowe bezrolne. Bilans zatrudnienia i bezrobocia w tych gospodarstwach 
kszta�towa� si� nast�puj�co:  
� liczba osób w wieku produkcyjnym w gospodarstwach domowych bez 

u�ytkownika gospodarstwa rolnego: 3 887,0 tys. osób = 100%  
� osoby w wieku produkcyjnym pracuj�ce na zasadzie umowy o prac� oraz 

na innych warunkach, a wi�c tak�e zatrudnione sezonowo i „na czarno”: 
1 823,0 tys.  = 46,9%  

� osoby w wieku produkcyjnym utrzymywane czyli w praktyce bierne zawo-
dowo: 1 458,0 tys. = 37,5% 

� bezrobotni ogó�em (w tym zarejestrowani w urz�dach pracy):  
606,0 tys. = 15,6% 

� przyrost ludno�ci w wieku zdolno�ci do pracy w latach 2000-2010: 370 tys. 
osób.  

W opracowaniu za�o�ono, �e 25% ludno�ci w wieku produkcyjnym spisa-
nej jako biernej zawodowo – s� to faktycznie osoby bezrobotne.  

�cz�c obydwie grupy badanej ludno�ci stwierdzamy, �e w 2000 r. 
mieszka�o na wsi w rolniczych gospodarstwach domowych i bezrolnych 8 626,8 
tys. osób w wieku produkcyjnym. W tym liczba osób zatrudnionych wynosi�a 
5 544,2 tys. osób. Zatrudnienie stanowi�o 64% ca�ej populacji. Cz��� zatrudnio-
nych to zatrudnieni tylko sezonowo.  

Wed�ug stanu na po�ow� 2011 r. nie ma przes�anek do twierdzenia, �e ca-
�a Unia Europejska osi�gnie cel, jakim jest zatrudnienie w 2020 roku 75% osób 
spo�ród osób b�d�cych w wieku produkcyjnym. Dla Polski osi�gni�cie tego celu 
mia�oby szczególnie wa�ne znaczenie. Polska okaza�aby si� krajem wyj�tkowo 
sprawnym w rozwi�zywaniu trudnych problemów gospodarczych. Celowe jest 
jednak d��enie do tego, aby zadanie zrealizowa� mo�liwie z najmniejszym 
opó�nieniem.  

I w tym w�a�nie miejscu niezb�dne jest postawienie pytania, jakie dzia�a-
nia trzeba podj��, aby w ci�gu najbli�szych dziesi�ciu, wzgl�dnie nawet w ci�gu 
dwudziestu lat stworzy� 25 nowych miejsc pracy na ka�de 100 osób w wieku 
produkcyjnym, a w dodatku zarówno w mie�cie, jak i na wsi. Otó� okazuje si�, 
�e nie ma doktryny, która okre�la�aby sposób osi�gni�cia realizacji strategii li-
zbo	skiej. Tak� strategi� trzeba stworzy�.  
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Szanse podj�cia realizacji strategii lizbo	skiej w Polsce oraz osi�gni�cia 
stanu zatrudnienia na poziomie 75% populacji osób w wieku produkcyjnym 
mo�na b�dzie oceni�, gdy strategia zostanie opracowana.  

Obumar�a doktryna dwóch ostatnich dekad XX wieku nazywana w litera-
turze „20-80”, która g�osi�a, �e wystarczy zatrudni� 20% ludzi w wysoko wy-
dajnych zak�adach pracy wyposa�onych w autoroboty, tj. w automatyczne ma-
szyny, aby wyprodukowa� 100% towarów i 100% us�ug potrzebnych dla 100% 
ludno�ci na �wiecie. W XXI wieku, od 10 lat nikt powa�ny ju� nie powtarza tej 
doktryny, chocia� przed kilkunastoma laty rozwa�ano j� w powa�nych gronach 
biznesmenów i ekonomistów. Obecnie w �wiecie dominuje teoria sugeruj�ca 
zarówno w ekonomiach narodowych, jak równie� w ekonomiach rynków mi�-
dzynarodowych d��enie do mo�liwie najwy�szego poziomu zatrudnienia ludno-
�ci w wieku produkcyjnym.  

Nie pojawia si� tak�e na �wiecie teoria akceptowalnego sposobu podzia�u 
dochodów w spo�ecze	stwie, w którym cz��� ludzi pracuje, a cz��� mo�e trwale 
�y� bez pracy w ci��ar jakich� socjalnych przywilejów gratyfikacyjnych. I w�a-
�nie w tej sytuacji zrodzi�a si� w Unii Europejskiej strategia lizbo	ska wysokie-
go poziomu zatrudnienia. Strategia ta zak�ada, �e 75% spo�ecze	stwa w wieku 
produkcyjnym powinna korzysta� z trwa�ego zatrudnienia jako �ród�a utrzyma-
nia oraz jako sposobu samorealizacji humanistycznej.  

 

4.2. Ró�ne rodzaje interwencji pa	stwa na rzecz tworzenia nowych miejsc 
pracy w mie�cie i na wsi 

 
Najwybitniejszy spo�ród polskich ekonomistów w ostatnich dekadach XX 

wieku i pierwszej dekady XXI wieku w zakresie kreowania strategii zatrudnie-
nia – prof. dr hab. Mieczys�aw Kabaj – opublikowa� wiele ksi��ek po�wi�co-
nych mo�liwo�ci przezwyci��enia bezrobocia. W ksi��ce opublikowanej 
w 1995 r., stanowi�cej sprawozdanie z posiedzenia Rady Strategii Spo�eczno- 
-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, po�wi�conej problemowi: „Bezrobocie: 
czy, jak i kiedy mo�na je przezwyci��y�”, profesor Mieczys�aw Kabaj odpowia-
da� na pytania, jak mo�na przezwyci��y� bezrobocie w kraju w warunkach eko-
nomii narodowej, jaka wówczas obowi�zywa�a. Natomiast w ksi��ce opubliko-
wanej w 2006 r., pt. „Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy”, prof. 
Mieczys�aw Kabaj prezentuje koncepcje dzia�ania s�u��ce przeciwdzia�aniu na-
rastania bezrobocia w Polsce, jako kraju stanowi�cego cz��� strefy Europejskiej 
Strefy Ekonomicznej, w której nie dzia�aj� ju� instrumenty ekonomii narodowej. 
Ekonomia Unii Europejskiej, w przeciwie	stwie do ekonomii narodowej, nie 



 60

akceptuje ju� pos�ugiwania si� c�em, zakazami administracyjnymi, limitami 
ograniczaj�cymi rynek.  

Ekonomia Unii podejmuje dzia�ania inwestycyjne i operacyjno- 
-produkcyjne ponad intencjami rz�dów. Kieruje si� zyskiem, nowoczesno�ci�, 
popytem.  

Prof. M. Kabaj �wiadomy jest faktu, �e w Ekonomii Unii Europejskiej na-
rodowa w�adza pa	stwowa traci liczne mo�liwo�ci interwencyjnego oddzia�y-
wania administracyjnego na inwestycje, ceny, eksport, import towarów. Oddzia-
�ywania w�adz kurcz� si� do takich strumieni oddzia�ywania, jak: udzielanie 
koncesji, wspieranie nowoczesno�ci, kreacji podatków, kszta�towania kadr itp.  

Teoria prof. M. Kabaja przewidywa�a na lata 2005-2010, a wi�c na okres 
poakcesyjny Polski w Unii Europejskiej – osiem filarów strategii tworzenia no-
wych miejsc pracy. Te osiem filarów strategii tworzenia nowych miejsc pracy 
by�y propozycj� dla miast i dla wsi, a wi�c dla ca�ej Polski na okres po przyst�-
pieniu Polski do Wspólnoty Unijnej. Nie mo�na pomin�� strategii M. Kabaja 
przy poszukiwaniu sposobu eliminowania bezrobocia w Polsce zarówno dla 
miast i dla wsi.  

Kabaj proponuje dzia�ania globalne w postaci filarów jako 8 sposobów 
oddzia�ywania na zatrudnienie i bezrobocie. Bez tych 8 sposobów globalnego 
dzia�ania w skali kraju nie mo�na rozwi�zywa� problemów bezrobocia ani 
w miastach, ani na wsi.   

Filar pierwszy: wzrost zatrudnienia przez promowanie nieinflacyjnego 
popytu efektywnego. Dla ekonomisty oznacza to, �e tempo procentowe przyro-
stu wydajno�ci pracy oraz tempo przyrostu wynagrodze	 za prace powinno do-
konywa� si� w podobnej proporcji. Wówczas nie wyst�puj� przes�anki do infla-
cji. Niestety w Polsce najcz��ciej nie przestrzega si� tej zasady. W Polsce tzw. 
Trójstronna Komisja do Spraw Spo�eczno-Gospodarczych pos�uguje si� zasad� 
roszczeniow�. Zwi�zki zawodowe i przedstawiciele przedsi�biorstw powinni 
negocjowa� udzia� pracowników w przyro�cie wydajno�ci pracy i w zysku 
przedsi�biorstwa. Trafne wska�niki mog�yby zapewni� harmonijny rozwój i za-
interesowanie obydwu stron we wzro�cie wydajno�ci pracy.  

W 2003 r. zysk netto polskich przedsi�biorstw zwi�kszy� si� o 22,1 mld 
z�, a ��czny fundusz wynagrodze	 zmniejszy� si� o 1,8 mld z�. W 2004 zysk net-
to przedsi�biorstw zwi�kszy� si� o 42,7 mld z�, a wynagrodzenia zwi�kszy�y si� 
o 4,1 mld z�. Zysk zwi�kszy� si� dziesi�ciokrotnie wi�cej ni� wynagrodzenia. 
Ten sposób dzia�ania nie zwi�ksza popytu. Przedsi�biorcy powi�kszali zysk 
przez ograniczanie popytu.  

Przy powy�szej proporcji wzrostu zysków i p�ac, pracownicy nie mieli 
�adnych mo�liwo�ci zwi�ksza� popytu na towary wytwarzane w kraju i impor-
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towane. Obni�y� si� popyt na towary. Musia� wyst�pi� moment czasowy, od któ-
rego przedsi�biorstwa zacz��y czerpa� zysk z tytu�u likwidacji miejsc pracy, 
a nie wzrostu liczby miejsc pracy. W�a�nie lata 2003 i 2004 by�y tego przyk�a-
dem. St�d te� w latach 2001-2005 wyst�pi�o zjawisko zaspokajania potrzeb 
wzrostu zysków przedsi�biorstw przez ograniczanie zatrudnienia. Rz�d nie po-
trafi� stan�� na wysoko�ci zadania, aby utrzyma� zasad� proporcjonalno�ci 
wzrostu zatrudnienia i wzrostu popytu rozumianego jako sumy p�acy. W ca�ym 
OECD ta proporcja by�a zachowywana. Polska nie potrafi�a jej osi�gn��. St�d 
w�a�nie na pocz�tku dekady 2,0 mln osób wyemigrowa�o z kraju. W ca�ym 
OECD punktem centralnym ekonomii oddzia�ywania pa	stwa by� proporcjonal-
ny wzrost zysków do wzrostu zatrudnienia, a w Polsce wzrost zysków nast�po-
wa� przez spadek zatrudnienia. Mimo i� zasada ta odnosi�a si� g�ównie do dzia-
�ów pozarolniczych, mia�a kluczowy wp�yw tak�e na sytuacj� w rolnictwie. 
Prawid�owa proporcja w tej kwestii musi sta� si� instrumentem interwencyjnym 
w�adz pa	stwa. W innym przypadku wraca� b�d� okresy, kiedy przedsi�bior-
stwa b�d� d��y�y do osi�gania zysków przez likwidacj� miejsc pracy. Zatrud-
nienie i bezrobocie w mie�cie i na wsi, w przemy�le i rolnictwie s� ze sob� �ci-
�le po��czone. Bezrobocie w mie�cie i przemy�le przenosz� si� do rolnictwa 
i wsi. I odwrotnie, przyrost zatrudnienia w mie�cie i przemy�le niesie zmniej-
szenie bezrobocia na wsi.   

Filar drugi: wzrost zatrudnienia przez promowanie inwestycji. Inwesty-
cje maj� kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Tworz� nowe miejsca 
pracy, pobudzaj� dzia�alno�� gospodarcz�, zwi�kszaj� nowoczesno�� produktów 
ko	cowych. W Polsce wyst�puj� wielkie zmiany w poziomie inwestowania. Tak 
np. w latach 1995-98 �rednioroczne tempo wzrostu inwestycji wynios�o 18,3%, 
a zatrudnienie wzros�o o 5,8%. W latach 1999-2002 inwestycje zmniejszy�y si� 
o 12,5%, a zatrudnienie zmniejszy�o si� o 9,1%. Zahamowanie wzrostu nast�pi-
�o pod pretekstem przegrzania wzrostu gospodarczego i potrzeby och�odzenia 
gospodarki. W latach 2003-2010 inwestycje podlega�y ci�gle wahaniom, a stan 
zatrudnienia w gospodarce w 2010 r. nie przekroczy� stanu 2001 r.  

Na prze�omie XX i XXI wieku oprocentowanie kredytów skutecznie 
ogranicza�o wzrost inwestycji. W Polsce stopa oprocentowania kredytów inwe-
stycyjnych i obrotowych by�a przez ca�� dekad� lat dziewi��dziesi�tych i po�o-
w� pierwszej dekady XXI wieku od 3- do 5-krotnie wy�sza od stopy procento-
wej lokat gotówkowych. Powodowa�o to minimalizacj� oszcz�dno�ci. Z drugiej 
strony, wysokie stopy oprocentowania kredytów skutecznie hamowa�y inwesty-
cje w Polsce.  

W 2005 r. udzia� kredytów bankowych w wydatkach inwestycyjnych 
w Polsce wynosi� 11,2%. By� to udzia� oko�o 5-krotnie ni�szy ni� w zachodnio-
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europejskich krajach. Przy takiej sytuacji Polska nie mia�a, nie ma i nie b�dzie 
mia�a szans na wyrównanie ró�nicy poziomu rozwoju mi�dzy Polsk� i Uni� Eu-
ropejsk�. Polityka bankowa w Polsce jest w dalszym ci�gu oderwana od odpo-
wiedzialno�ci za rozwój kraju. Zgodnie z ustaw� o NBP z 1997 r. polski bank 
centralny dba� g�ównie o wysok� warto�� pieni�dza bez wzgl�du na tempo roz-
woju kraju. Tymczasem NBP powinien promowa� inwestycje s�u��ce wyrów-
nywaniu poziomu rozwoju Polski do poziomu rozwoju UE. W sytuacji zbyt wy-
sokich stóp procentowych spe�nia�y si� interesy banków, ale spada�o tempo 
rozwoju kraju.  

NBP dba� w wi�kszym stopniu o wysok� warto�� pieni�dza, co w ograni-
czonym stopniu s�u�y�o gospodarce, ni� o promowanie polskich inwestycji. 
Dba�o�� banku o inwestycje powinna ulec zasadniczej zmianie.  

Trafno�� powy�szego wniosku sta�a si� oczywista, zw�aszcza po wielkiej 
fali emigracji, jaka zaistnia�a w Polsce na pocz�tku XXI wieku w wyniku zapa-
�ci inwestycyjnej i produkcyjnej w Polsce. Dwumilionowa fala emigracji w ci�-
gu 3 lat powinna by� na ca�e pokolenia traktowana jako ostrzegawcza reakcja 
gospodarki na lekcewa�enie znaczenia polityki pieni��nej, a w tym zw�aszcza 
nadmierne windowanie stopy procentowej dla kredytów inwestycyjnych. W re-
zultacie takiej polityki bankowej hamuj�cej rozwój inwestycji w latach 2000- 
-2003 dwumilionowa fala Polaków wyemigrowa�a za granic� w poszukiwaniu 
pracy. Wi�kszo�� pozostaje za granic�. Nie wróci do kraju. 

Filar trzeci: podatki przyjazne inwestowaniu i promowaniu zatrudnienia. 
W latach siedemdziesi�tych i osiemdziesi�tych XX wieku wielu polskich stu-
dentów ekonomii otrzyma�o stypendia w USA. To w USA mie�ci�o si� wówczas 
centrum neoliberalizmu �wiatowego. Tym mo�na t�umaczy� fakt bardzo du�ego 
wp�ywu liberalizmu na polsk� ekonomi�. St�d te� w pó�niejszych dekadach XX 
wieku ujawni� si� bardzo du�y wp�yw neoliberalizmu. By� to wp�yw urzeczy-
wistniany przez wiedz�, któr� polscy studenci stypendy�ci przyswajali sobie 
w latach siedemdziesi�tych i osiemdziesi�tych w USA.  

Jednym z przejawów wp�ywu neoliberalizmu by�a wielka presja na obni-
�enie podatków dla wszystkich prywatnych przedsi�biorstw, chocia� na gruncie 
polskim nie sprawdza�a si� ta neoliberalna doktryna, i� najbardziej korzystnym 
systemem podatkowym dla Polski jest zastosowanie dla wszystkich zagranicz-
nych w�a�cicieli przedsi�biorstw mo�liwie najwi�kszej obni�ki podatkowej. 
W my�l neoliberalnej doktryny, obni�ka podatków zapewnia wzrost zatrudnie-
nia. Tymczasem nie ma dowodów, �e ta prawid�owo�� dzia�a�a w Polsce. 
W latach 1998-2004 obni�ony zosta� podatek CIT o 15 punktów procentowych, 
a bezrobocie wzros�o o 1,4 mln osób, co oznacza�o zwi�kszenie bezrobocia 
w Polsce z 10,5% do 19%. Si�a neoliberalizmu w Polsce by�a jednak tak du�a, 
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�e nikt nie odwa�y� si� zg�osi� wniosku, aby skorygowa� zaistnia�e decyzje. 
Neoliberalna doktryna obowi�zuje do chwili obecnej.  

Przeciwnikami koncepcji neoliberalnej byli ekonomi�ci, którzy tak�e d�-
�yli do obni�enia podatków, ale tylko dla tych przedsi�biorców, którzy przezna-
czaj� okre�lon� cz��� �rodków na tworzenie nowych miejsc pracy. Gdyby �rod-
ki przeznaczone na obni�k� podatków CIT o 15 punktów procentowych 
przeznaczono na obni�k� tylko dla tych przedsi�biorstw, które tworz� nowe 
miejsca pracy, z ca�� pewno�ci� nie nast�pi�aby sytuacja, w której bezrobocie 
ro�nie z 10,5% do 19%. Przedsi�biorcy zagraniczni byliby zainteresowani, aby 
osi�gn�� zyski i przeznaczy� je na nowe miejsca pracy w Polsce. Skoro jednak 
mogli osi�ga� zyski bez budowy nowych miejsc pracy, osi�gane zyski wytrans-
ferowali do swoich zagranicznych central.  

Specyfik� polskiej sytuacji by� bardzo du�y udzia� kapita�u zagranicznego 
w polskich przedsi�biorstwach. Przedsi�biorcy zagraniczni osi�gaj�cy w Polsce 
zyski ch�tnie transferuj� te zyski poza granice kraju. W przypadku, gdyby 
przedsi�biorcy zagraniczni otrzymywali wy�sze zni�ki podatkowe z tytu�u bu-
dowy nowych miejsc pracy, budowaliby takie miejsca pracy w Polsce, ale gdy 
otrzymywa�y zni�ki podatkowe bez tworzenia nowych miejsc pracy, zysk 
otrzymywany w Polsce transferowa�y poza granice kraju. Zupe�nie inny mecha-
nizm dzia�ania mo�e istnie� w kraju, w którym w�asno�� zagraniczna ma �lado-
we wielko�ci. Inaczej zachowuje si� w�a�ciciel krajowy przedsi�biorstwa, a ina-
czej zagraniczny. Tego zupe�nie nie uwzgl�dnia�a polska my�l ekonomiczna. 

W �wietle istniej�cych do�wiadcze	 nale�y s�dzi�, i� w omawianym ho-
ryzoncie czasowym Polska b�dzie stosowa�a przyjazne podatki dla przedsi�-
biorstw, ale jednocze�nie b�dzie chroni�a swoje interesy przez materialne zainte-
resowanie zagranicznych przedsi�biorstw do tworzenia nowych miejsc pracy 
w Polsce.  

Filar czwarty: ograniczenie importu bezrobocia. Polska gospodarka jest 
rynkiem otwartym w skali Unii Europejskiej. W�adze administracyjne nie mog� 
metodami administracyjnymi ogranicza� importu �adnych towarów. W tej sytu-
acji sztuka rz�dzenia krajem musi polega� na tym, aby programom wzrostu po-
pytu towarzyszy�y programy atrakcyjne poda�y krajowych towarów, które s� 
w stanie równowa�y� przewidywany przyrost si�y nabywczej ludno�ci. W prze-
ciwnym razie gospodarka tworzy popyt dla importu, a nie dla wzrostu krajowej 
produkcji. Tymczasem wci�� jeszcze w ca�ym okresie I dekady XXI wieku, 
programowany przyrost importu konsumpcyjnych towarów znamionowa� si� 
wi�kszymi wska�nikami ni� przyrost krajowych towarów konsumpcyjnych.  

Prof. Mieczys�aw Kabaj informuje w swej pracy pt. „Ekonomia tworzenia 
i likwidacji miejsc pracy”, �e penetracja importowa towarów dla 2001 r. wyno-
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si�a 79% planowanego przyrostu si�y nabywczej, a dla 2006 r. przewidywania 
importowej penetracji wynosi�y 128%. Oznacza to, �e Polska z góry zak�ada 
szybszy przyrost importu artyku�ów konsumpcyjnych ni� przyrost krajowego 
wytwarzania atrakcyjnych towarów. Innymi s�owy, tak jak w PRL, narasta defi-
cyt krajowej produkcji towarów konsumpcyjnych w stosunku do popytu. 
W PRL rezultatem ko	cowym by� tzw. nawis inflacyjny, a obecnie wynikiem tej 
dysproporcji jest przyrost zad�u�enia zagranicznego kraju. Przyrost importu nie 
równowa�ony przyrostem eksportu powoduje przyrost zad�u�enia.  

Zasada zrównowa�onego rozwoju kraju wymaga, aby przyrost si�y na-
bywczej by� równowa�ony przyrostem towarów konsumpcyjnych oraz przyro-
stem eksportu. Bez tego rodzaju równowagi nieuchronn� konsekwencj� jest 
przyrost zad�u�enia kraju i przejadanie maj�tku narodowego. Eliminacja w naj-
bli�szych latach opisanego b��du mo�e przyczyni� si� do wzrostu równowagi 
popytu i krajowej produkcji, co mo�e mie� istotne znaczenie dla ograniczenia 
przyrostu zad�u�enia. Polska powinna w najbli�szych dekadach osi�gn�� wzrost 
równowagi gospodarczej.  

Filar pi�ty: wzrost zatrudnienia przez rozwój budownictwa mieszkanio-
wego. Polska buduje obecnie niewiele ponad 100 tys. mieszka	 rocznie. Tym-
czasem brak mieszka	 ��cznie z gruntownymi remontami mieszka	 szacowany 
jest na oko�o 2,0 mln mieszka	. Niezb�dne przemieszczenia ludno�ci zwi�zane 
z ci�g�ym ruchem przestrzennym mieszka	ców kraju utrzymuj� na niezmien-
nym poziomie deficyt mieszkaniowy. Trzeba wiele lat na pe�ne zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych.  

Budownictwo mieszkaniowe traktowane jest jako lokomotywa rozwoju 
ca�ej gospodarki. Budowa mieszkania skupia zwykle energi� ca�ej rodziny na 
gromadzeniu oszcz�dno�ci potrzebnych do zbudowania lub zakupu mieszkania, 
a nast�pnie na jego wyposa�enie. Budownictwo mieszkaniowe mo�e stanowi� 
w Polsce dobr� przes�ank� do inicjatywy opracowania programu rozwoju go-
spodarki narodowej.  

W ci�gu najbli�szych 2-3 dekad Polska mo�e osi�gn�� równowag� w za-
kresie popytu i poda�y na mieszkania.  

Filar szósty: wzrost zatrudnienia przez zmniejszenie podatku socjalnego. 
W Polsce na 10 emerytów i rencistów przypada obecnie tylko 13 osób pracuj�-
cych, które op�acaj� sk�adki emerytalne, rentowe, sk�adki na Fundusz Pracy itp. 
Sk�adki ubezpieczeniowe 13 osób nie s� w stanie pokry� kosztów, jakie poci�-
gaj� za sob� wyp�aty emerytur i rent. St�d te� zmieni� si� system gromadzenia 
�rodków na emerytury i renty. Jednak tak�e nowy system gromadzenia �rodków 
na emerytury i renty nie jest w stanie rozwi�za� trudno�ci. Trudno�ci te powo-
duj� kreacj� wysokich sk�adek ubezpieczeniowych. Wysokie sk�adki ubezpie-
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czeniowe czyni� sytuacj� trudn� dla pracodawców. Op�ata pracy staje si� bardzo 
wysok� cz��ci� kosztów produkcji.  

Pracodawcy wydaj� 17% kosztów pracy w postaci podatku socjalnego, 
czyli podatku na cele ubezpieczenia emerytalnego. Przedsi�biorcy pragn� po-
zby� si� tego podatku lub przynajmniej wydatnie go zmniejszy�. Sta�y niedobór 
�rodków ZUS na cele emerytalne i rentowe nie pozwala na zmniejszenie tych 
wydatków.  

Tym niemniej presja przedsi�biorstw jest tak wielka, i� pewne modyfika-
cje tego podatku jest konieczna. W ci�gu najbli�szych dekad niezb�dne jest wy-
pracowanie akceptowalnego konsensusu.  

Niezb�dne jest opracowanie systemu ubezpiecze	 akceptowalnych przez 
pracodawców i pracobiorców. W przeciwnym razie system ubezpiecze	 b�dzie 
hamulcem w tworzeniu nowych miejsc pracy.  

Filar siódmy: poprawa efektywno�ci polityki rynku pracy. Polityk� rynku 
pracy realizuj� zwykle samorz�dy. Otrzymuj� one niezb�dne �rodki na pomoc 
spo�eczn�, na przekwalifikowanie pracowników, a tak�e na roboty publiczne. 
Znaczna cz��� samorz�dów prowadzi dora�ne roboty publiczne i szkolenie do-
stosowawcze bezrobotnych do mo�liwo�ci zatrudnienia bezrobotnych w terenie. 
Wiele samorz�dów wyspecjalizowa�o si� ju� w przekwalifikowywaniu bezro-
botnych oraz po�rednictwie pracy. Forma dzia�ania powiatowych samorz�dów 
ma dobre perspektywy. Coraz wi�cej powiatów podejmuje liczne dzia�ania go-
spodarcze, które potrzebuj� najemnej si�y roboczej. Pe�ni�ce us�ug� po�rednic-
twa zatrudnienia urz�dy zatrudnienia spe�niaj� po�yteczn� rol�.  

Powiatowe urz�dy pracy spe�niaj�c bardzo po�yteczna rol�, nie mog� 
rozwi�zywa� globalnych problemów bezrobocia w kraju. Globalne problemy 
bezrobocia mog� by� rozwi�zywane przez centralne i regionalne o�rodki gospo-
darcze. To parlament, rz�d, samorz�dowe o�rodki wojewódzkie mog� progra-
mowa� tworzenie regionalnych przemys�ów, o�rodków us�ugowych, wielkich 
o�rodków handlowych. Bez tego typu o�rodków zatrudnienia nie mo�na rozwi�-
za� ogólnokrajowego, w sumie 2-3 milionowego bezrobocia w Polsce.  

Mo�na zak�ada�, �e parlament, rz�d, o�rodki samorz�dowe wytworz� 
spójn� organizacj� zatrudnienia i gospodarki zasobami ludzkimi w kraju. Taki 
centralny, spójny o�rodek wykorzystania zasobów ludzkich niezb�dny jest tak�e 
dla wykorzystania ludzkich zasobów wiejskich. Nie ulega w�tpliwo�ci, �e wy-
kszta�ci si� w ci�gu najbli�szych dekad.  

Filar ósmy: rozwi�zywanie problemów zatrudnienia i bezrobocia przez 
prowadzenie o�rodka monitoringu oraz analiz gospodarki zasobami ludzkimi. 
Corocznie dziesi�tki tysi�cy osób przekracza w mie�cie i na wsi wiek dojrza�o-
�ci do zatrudnienia, a co za tym idzie, staje si� osobami w pe�ni zdolnymi do 
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pracy. Zasoby ludzkie w wieku zdolno�ci do pracy stanowi� grup� ludno�ci 
o liczebno�ci 24,0 mln osób. Stopniowo liczba ta b�dzie podlega� pomniejsze-
niu, ale mo�e chocia� nie musi pomniejsza� si� poni�ej 20 mln osób w przysz�o-
�ci. Jest to mo�liwe dlatego, �e mo�e si� podwy�szy� tempo przyrostu natural-
nego, ale mo�e to tak�e nast�pi� przez ró�ne formy imigracji ludno�ci do kraju.  

Pewny jest po pierwsze fakt, �e nie jest mo�liwe pozostawienie kwestii 
przyrostu naturalnego �ywio�owi przypadku, a po drugie, �e nie jest wyobra�al-
ne, aby kwestie wykszta�cenia, przygotowania do zawodów, struktury miejsc 
pracy pozostawi� bezosobowej instytucji, jak� jest rynek zatrudnienia czy te� 
rynek towarów.  

Ju� obecnie nast�puj� wielkie zagro�enia wynikaj�ce z �ywio�owo�ci 
rozwi�zywania ró�nych spraw gospodarki zasobami w sposób nieskoordynowa-
ny. Tak np. m�odzie� wiejska kierowa�a si� w bardzo du�ej cz��ci przez dzie-
si�tki lat do zawodowych szkó� nierolniczych. Szko�y te zosta�y w ogromnej 
cz��ci zlikwidowane, gdy� istnia�y obok wielkich zak�adów pracy, które zosta�y 
sprywatyzowane. Przerwanie dost�pu m�odzie�y wiejskiej do szkó� zawodo-
wych b�dzie powodowa� negatywne konsekwencje. Funkcjonuj�ca obecnie 
doktryna, aby 80% m�odzie�y ko	czy�o �rednie szko�y ogólnokszta�c�ce, a tylko 
20% �rednie szko�y zawodowe jest koncepcj�, która nie przylega do �adnej kon-
cepcji gospodarczej. Za�amanie si� egzaminów maturalnych w 2011 r. jest sy-
gna�em ostrzegawczym. Wynika m.in. ze skierowania m�odzie�y do szkó� ogól-
nokszta�c�cych, która to m�odzie� zorientowana by�a na technika zawodowe. 

W najbli�szych latach powinny zosta� skorygowane liczby w kierowaniu 
kszta�ceniem m�odzie�y. Zw�aszcza korekty wymaga ukierunkowanie m�odzie-
�y wiejskiej i rolniczej.  

Reasumuj�c ocen� sposobów dzia�ania w sferze oddzia�ywania pa	stwa 
na tworzenie nowych miejsc pracy, nale�y zauwa�y� brak strategii tworzenia 
nowego sektora zatrudnienia pozarolniczego na obszarach wiejskich. Tymcza-
sem potrzebne jest wskazanie podmiotu i sposobów dzia�ania.  

 

4.3. Otwarcie si� wsi i rolnictwa na tworzenie pozarolniczego sektora  
gospodarczego na obszarach wiejskich  

 
Spo�eczno�ci�, która dominuje w dzia�alno�ci gospodarczej na obszarach 

wiejskich jest ludno�� rolnicza. Z natury rzeczy jest ona wi�c swoistym gospo-
darzem omawianych obszarów rolnych, le�nych, wodnych, górskich, a nawet 
nieu�ytków rolnych. Dominacja ludno�ci rolniczej sprawia, �e bez jej przyzwo-
lenia i aktywnego uczestnictwa w zmianach niczego na wsi nie mo�na dokona�.  
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Potrzebna jest powszechna polityczna wola dokonania na obszarach wiej-
skich gruntownych zmian gospodarczych. Niezb�dne jest wywo�anie tej po-
wszechnej woli politycznej w�ród wi�kszo�ci wiejskiej ludno�ci rolniczej i nie-
rolniczej, a przynajmniej w�ród najbardziej aktywnej elity spo�ecznej. 
W przypadku, kiedy ca�a spo�eczno�� wiejska jest przeciwna okre�lonym pro-
jektom dzia�ania – realizacja tych projektów jest trudna lub nawet niemo�liwa 
do realizacji. Tak wi�c np. w przypadku, kiedy ca�a wie� b�dzie chcia�a zacho-
wa� w polskim rolnictwie na wieczyste istnienie ma�ych gospodarstw rolnych 
niezdolnych do odtwarzania potencja�u produkcyjnego i realizacji ekologicznie 
akceptowalnych nak�adów na utrzymanie potrzebnego poziomu produkcji, Pol-
ska stanie si� sta�ym importerem netto �ywno�ci. Gospodarstwa rolne, które nie 
maj� zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego s� to gospodarstwa 
stopniowo umieraj�ce i nie s� zdolne do zapewnienia w d�ugim okresie samo-
wystarczalno�ci �ywno�ciowej.  

Obecnie niezb�dne jest wywo�anie na wsi politycznej akceptacji zmian 
struktury agrarnej, która spe�ni techniczno-rolnicz� gwarancj� samowystarczal-
no�ci �ywno�ciowej Polski. Takiej gwarancji nie daje sytuacja, w której 8-9 mln 
ha ziemi rolniczej znajduje si� w gospodarstwach, które s� zbyt ma�e lub zbyt 
ekstensywne, aby zabezpieczy� zdolno�� do odtwarzania potencja�u produkcyj-
nego i zabezpieczy� odpowiednie nak�ady na produkcj� bie��c�. Co wi�cej, ta-
kiej samowystarczalno�ci nie s� w stanie zapewni� tak�e wielkie prywatne (czy 
te� publiczne) gospodarstwa obszarnicze, bo one s� zainteresowane produkcj� 
zbo�ow�, a nie produkcj� zwierz�c� i warzywnicz�. Natomiast gospodarstwa, 
które nie maj� zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego i realizacji 
racjonalnych nak�adów na produkcj� bie��c� ulegaj� corocznie degradacji i co-
rocznie produkuj� mniej. Wszystkie one lub prawie wszystkie ulegn� w ci�gu 
jednego pokolenia degradacji. Niezb�dne jest wi�c osi�gni�cie stanu struktury 
agrarnej, w której co najmniej 12,0 mln ha ziemi rolniczej b�dzie w dyspozycji 
gospodarstw zdolnych do odtwarzania potencja�u produkcji. Gospodarstwa rolne 
bez zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego – to gospodarstwa wol-
no lub szybko umieraj�ce. Ich trwa�o�� mo�na szacowa� na jedno lub pó�tora 
pokolenia. Potrzebna jest nowa struktura agrarna.  

Akceptacja polityczna nowej koncepcji struktury agrarnej jest niezb�dna 
przez najbardziej aktywnych i wp�ywowych mieszka	ców wsi.  

Oczywi�cie istniej� preteksty do tego, aby gospodarstwa rolne nie godzi�y 
si� na przekazanie swych gospodarstw rolnych s�siadom na rzecz powi�kszenia 
ich gospodarstw w celu osi�gni�cia pe�nosprawno�ci, która uzale�niona jest 
m.in. od wielko�ci obszaru u�ytków rolnych. Po to, aby pozytywnie rozwi�za� 
ten w�ze� gordyjski niezb�dne jest zaoferowanie setkom tysi�cy u�ytkowników 
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ma�ych gospodarstw, którzy nie s� w stanie odtwarza� potencja�u produkcyjne-
go na ma�ej dzia�ce ziemi – dwie oferty, a mianowicie:  

Po pierwsze: sta�e miejsce pracy pozarolniczej o ma�ym ryzyku utraty tej 
pracy. Po drugie: ofert� przej�cia dzier�awnego ziemi, aby stworzy� mo�li-
wo�� zachowania „rodowej” oszcz�dno�ci, jak� stanowi rodzinna w�asno�� 
w postaci ziemi.  

Dzier�awa, o której mowa powinna by� traktowana jako gwarancja wia-
rygodno�ci. Rolnik, który wydzier�awi ziemi� i b�dzie szed� do pracy pozarol-
niczej nie b�dzie mia� poczucia, �e spotka go katastrofa, je�li straci�by prac�.  

Realizacja powy�szych ofert powinna doprowadzi� do nast�puj�cych 
zmian w strukturze agrarnej. Otó� obecny udzia� ziemi rolniczej u�ytkowanej 
przez gospodarstwa rolne zdolne do odtwarzania potencja�u produkcyjnego po-
winien zwi�kszy� si� z niespe�na 7 mln ha do oko�o 12 mln ha. W po�owie XXI 
wieku Polsce b�d� potrzebne zbiory roczne w wysoko�ci oko�o 62 mln ton ziar-
na przeliczeniowego zbó� (w tym 54 mln ton na samowystarczalno�� oraz 8 mln 
na eksport i równowa�nik biomasy na paliwa odnawialne. Tyle potrzeba do 
osi�gni�cia samowystarczalno�ci oraz rozwi�zywania problemów paliw odna-
wialnych i eksportu. Te 12 mln ha u�ytków rolnych mog�oby nale�e� do oko�o 
400 tys. gospodarstw rodzinnych. One mog�yby zapewni� �redni� wydajno�� 
przeliczeniow� ziarna z 1 ha na poziomie oko�o 4,3 tony. Nie wi�cej ni� 3 mln ha 
ziemi rolniczej mog�yby pozosta� w u�ytkowaniu ma�ych gospodarstw, które nie 
s� zainteresowane prac� pozarolnicz�. Ich plony by�yby znacznie ni�sze. Mo�na 
by�oby je szacowa� na 2,5 tony zbó� z 1 ha.  Oczywi�cie zrozumia�e jest, �e ma�e 
gospodarstwa pozosta�yby cz��ciej na terenach po�udniowej i po�udniowo- 
-wschodniej cz��ci kraju ni� na terenie �rodkowych i pó�nocnych regionów.  

Otwarcie si� rolnictwa i wsi na akceptacj� i realizacj� koncepcji zmian 
struktury agrarnej jest warunkowane stworzeniem odpowiedniego programu 
pa	stwowego. Bez sformu�owania i opublikowania pa	stwowego programu 
przemian na wsi sk�adaj�cych si� po pierwsze ze zmian w strukturze agrarnej, 
a po wtóre z budowy pozarolniczego sektora wiejskiej gospodarki nie zbuduje 
si� ani politycznej woli dzia�ania, ani tym bardziej struktur niezb�dnych do re-
alizacji omawianych koncepcji dzia�ania.  

Podmiotem programowania terenowego i realizacji pozarolniczego sekto-
ra gospodarki obszarów wiejskich powinien by� system samorz�dowy woje-
wództw, powiatów i gmin. 
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4.4. Podstawowe sk�adniki pozarolniczej gospodarki obszarów wiejskich 
mo�liwe do wykreowania w I po�owie XXI wieku 

 
Wydaje si� realnym oczekiwanie, i� pomoc inwestycyjna Unii Europej-

skiej b�dzie koncentrowa� si� na rozbudowie oraz na doskonaleniu infrastruktu-
ry gospodarczej. Programowana pomoc inwestycyjna na infrastruktur� na lata 
2014-2020 w wysoko�ci oko�o 100 mld euro mo�e si� powtarza� w dalszych  
7-letnich okresach. Tworzy� to mo�e bardzo wa�ny bodziec do dzia�a	 s�u��-
cych wyrównywaniu niedorozwoju polskiej gospodarki do poziomu rozwoju, 
jaki osi�gn��y zachodnioeuropejskie kraje Unii Europejskiej.  

Wykorzystanie infrastruktury warunkowane jest i b�dzie tworzeniem sieci 
ma�ych, �rednich i du�ych przedsi�biorstw tworz�cych dobra inwestycyjne, kon-
sumpcyjne, us�ugowe. Kreacja przedsi�biorstw du�ych, �rednich i ma�ych nie 
b�dzie – poza wyj�tkami – pochodn� pomocy dotacyjnej Unii. Mo�e by� po-
chodn� bezpo�rednich inwestycji zagranicznych (BIZ) lub te� endogenicznych 
oszcz�dno�ci. Zwróci� nale�y uwag�, �e BIZ dop�ywaj� g�ównie do wielkich 
o�rodków przemys�owych. Nie wyst�puj� na ogó� jako �ród�a wsparcia w kre-
acji ma�ych przedsi�biorstw wiejskich.  

Polska mo�e liczy� na dop�yw kapita�u zagranicznego w uruchamianiu 
eksploatacji zasobów gazu �upkowego, rozbudowy stoczni morskich, czy te� 
przetwórstwa w�gla, a tak�e budowy elektrowni atomowych. Raczej nie nale�y 
oczekiwa� nap�ywu zagranicznego kapita�u na ma�e wiejskie przedsi�biorstwa. 
Te powinny powstawa� g�ównie z endogenicznych oszcz�dno�ci krajowych. 
Tymczasem w�a�nie na wsi rozwi�zywanie problemów bezrobocia ma nast�po-
wa� przez budow� ma�ych i �rednich przedsi�biorstw. 

Realny do zbudowania w pierwszej po�owie XXI wieku sektor wiejski 
pozarolniczy budowany w du�ej mierze z krajowych oszcz�dno�ci prywatnych 
i pomocy pa	stwa mo�na i nale�y odnosi� do takich bran�, jak:  

Po pierwsze: rozwój gospodarki morskiej, a w tym po�ów ryb i ich prze-
twórstwo, przybrze�ny rozwój rekreacji i wypoczynku, us�ugi transportowe dla 
krajowych i zagranicznych przedsi�biorstw. Niezb�dne jest dokonanie odkrycia 
polskiej koncepcji gospodarki morskiej.  

Polska koncepcja gospodarki morskiej jest ci�gle bardzo uboga. Potrzebne 
jest dokonanie prze�omu w tej sprawie.  

Po drugie: Polska posiada szans� zwi�kszenia eksportu warzyw, owoców 
i produkcji zwierz�cej do krajów wschodnich oraz do krajów islamskich. Rosja 
i Ukraina uprawiaj� od wielu dziesi�tek lat polityk� zach�cania ludno�ci do emi-
gracji ze wsi do miast. Obszary wiejskie wyludni�y si�. Zarówno Rosja, jak 
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i Ukraina przez d�ugi czas b�d� znamionowa�y si� deficytem warzyw i owoców 
oraz produkcji zwierz�cej.  

Trzeba z uporem dostosowa� si� do eksportu warzyw, owoców oraz mi�sa 
i przetworów mlecznych do Rosji i Ukrainy. Dotyczy to tak�e krajów islam-
skich. Polska mo�e wci�� jeszcze zorganizowa� wielkie fermy produkcji koni 
rze�nych i owiec na, co jest i b�dzie du�y popyt w krajach islamskich.  

Po trzecie: Polska mo�e i powinna zorganizowa� wielk� sie� rekreacji 
i turystyki. 

Po czwarte: Polska umiej�tnie wykorzysta�a nisz� jaka istnia�a w postaci 
popytu na cz��ci zamienne samochodowe. Produkcja cz��ci zamiennych do sa-
mochodów stanowi wa�ny element polskiej gospodarki. Nale�y to do�wiadcze-
nie „niszy” wykorzysta� w innych sektorach, np. w sektorze produkcji lekarstw, 
sprz�tu gospodarstwa domowego.  

Po pi�te: Polska powinna podj�� (w�a�nie w o�rodkach wiejskich) próby 
stopniowego wypierania obcych przedsi�biorstw z polskiego rynku w takich 
bran�ach jak np. szycie ubra	, produkcji niektórych rodzajów obuwia, produkcji 
sztucznych kwiatów. 

Po szóste: Polska musi rozwin�� szeroko kreacj� innowacji i wynalazków. 
Bez tego �aden kraj �redniej wielko�ci nie mo�e osi�ga� wysokiego poziomu 
rozwoju.  

 

4.5. Wspieranie gospodarstw w powi�kszaniu obszaru ziemi rolniczej  
w gospodarstwach d���cych do osi�gni�cia stanu rozwojowego  

 
W polskim rolnictwie mo�na wyró�ni� kategori� przedsi�biorstw rolnych 

oraz 3 grupy gospodarstw nazywanych rodzinnymi, bo s� wspólnotami w�asno-
�ciowymi. Przedsi�biorstwa rolne powsta�y g�ównie na bazie by�ych kombina-
tów PGR.  

Natomiast w�ród wspólnot rodzinnych w�asno�ciowych wyró�ni� mo�na 
po pierwsze: oko�o 270 tys. rodzinnych gospodarstw rolnych, zdolnych do od-
twarzania potencja�u produkcyjnego. Gospodarstwa te znamionuj� si� wielko-
�ci� ekonomiczn� 8 ESU i wi�cej. Ta grupa jest obecnie podstaw� wy�ywienia 
spo�ecze	stwa. Realizuje podstawow� cz��� produkcji towarowej. Ona jest te� 
gwarantem ci�g�o�ci rolnictwa.  

Istnieje tak�e ponad 100 tys. gospodarstw, które znamionuj� si� mniejsz� 
wielko�ci� ekonomiczn� ni� 8 ESU, najcz��ciej 6-8 ESU, ale nie maj� zdolno�ci 
do odtwarzania potencja�u produkcyjnego. Jest wyj�tkowo wa�nym problemem, 
aby w rejonach, gdzie nie ma gospodarstw rolnych posiadaj�cych zdolno�� do 
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odtwarzania potencja�u powsta�y nowe gospodarstwa posiadaj�ce zdolno�ci do 
odtwarzania potencja�u produkcyjnego. 

Maj� szanse sta� si� rozwojowymi te gospodarstwa, które posiadaj� 
wzgl�dnie du�o ziemi i spadkobierc�. B�dzie to mo�liwe, zw�aszcza je�li Mini-
strowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uda�aby si� przynajmniej cz��ciowa, ale istotna 
realizacja egalitaryzacji dop�at, o co usilnie ubiega si� w UE. Ta grupa gospo-
darstw powinna by� wyselekcjonowana przez s�u�by rolne i wsparta �rodkami 
unijnymi i krajowymi. Niewidzialna r�ka rynku sama nie rozwi��e tej kwestii.  

Istnieje wiele wsi, a nawet gmin, gdzie nie ma w ogóle gospodarstw rol-
nych zdolnych do odtwarzania potencja�u produkcyjnego. Tam zagro�ona jest 
ci�g�o�� rolnictwa. Tam s�u�ba musi wskaza� tych, którzy powinni otrzyma� 
pomoc. Tak wi�c oprócz istniej�cych 270 tys. gospodarstw maj�cych zdolno�ci 
rozwojowe istnieje potrzeba stworzenia oko�o 80-100 tys. gospodarstw rodzin-
nych we wsiach, w których nie ma w ogóle lub istnieje niedostateczna liczba 
gospodarstw zdolnych do akumulacji s�siedzkiej ziemi. Nie mo�na dokona� we 
wsi restrukturyzacji rolnictwa, je�eli nie ma w tej wsi �adnego gospodarstwa 
rozwojowego.  

Posiadamy wreszcie oko�o 1,2 mln gospodarstw kar�owatych obszarowo 
i ekonomicznie. One nie maj� zdolno�ci odtwarzania potencja�u. One nie maj� 
ci�g�o�ci istnienia. Maj� one socjalny charakter. Od nich odwraca si� przemys� 
i rynek. One mog� mie� swoj� przysz�o�� jedynie jako grupy producenckie 
i tzw. klastry. Wi�cej ni� po�owa spo�ród tych gospodarstw powinna wydzier-
�awi� swoj� ziemi� s�siadom, aby oni mogli u�ytkowa� gospodarstwa nie 
mniejsze ni� 20-30 ha, które b�d� zdolne do odtwarzania potencja�u produkcyj-
nego. Przez ca�y okres po�owy XXI wieku istnie� b�dzie oko�o 200-300 tys. ma-
�ych gospodarstw o wielko�ci 1-3 ESU i funkcjonowa� b�d� jako turystyczne 
czy rzemie�lnicze. B�d� to gospodarstwa socjalne, a nie rolnicze. Mog� one 
obejmowa� 1,5-2,0 mln ha u�ytków, ale nie mog� obejmowa� 8 mln ha. Je�eli 
gospodarstwa nierozwojowe b�d� nadal zajmowa� 7-8 mln ha UR, Polska prze-
stanie by� krajem samowystarczalnym w zakresie wy�ywienia.  

Niestety, gospodarstwa zdolne do odtwarzania potencja�u produkcyjnego 
oraz intensywne gospodarstwa wielkoobszarowe u�ytkuj� obecnie ��cznie tylko 
oko�o 6 mln ha u�ytków rolnych. Znacznie wi�cej, bo ponad 8 mln ha u�ytkuj� 
gospodarstwa nie posiadaj�ce zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyj-
nego i realizacji nak�adów na produkcj� bie��c� zapewniaj�cych optymalne wy-
niki produkcyjne. Polski nie sta� obecnie i nie b�dzie sta� za 20 lat na utrzymy-
wanie rolnictwa ekstensywnego. To wymaga importu �ywno�ci.  

Ten fakt, i� wi�kszo�� powierzchni ziemi znajduje si� w u�ytkowaniu go-
spodarstw, które nie s� w stanie odtwarza� potencja�u produkcyjnego, �yzno�ci 
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ziemi i nak�adów na produkcj� bie��c� wyja�nia konieczno�� dokonywania 
zmian struktury agrarnej. Otó� gospodarstwa zdolne do odtwarzania potencja�u 
produkcyjnego, które realizuj� minimum nak�adów na inwestycje i na produkcj� 
bie��c�, osi�gaj� zgodnie z ocen� IUNG produkcj� rejestrowan� w przelicze-
niowych jednostkach zbo�owych – jako plony oko�o 4 tony z 1 ha. Natomiast 
gospodarstwa niezdolne do odtwarzania potencja�u produkcyjnego, z regu�y 
mniejsze od 8 ESU, osi�gaj� plony o oko�o 1/3 ni�sze czyli oko�o 2,5 tony 
z 1 ha. Po to, aby Polska by�a trwale samowystarczalna w zakresie wy�ywienia, 
musi zakumulowa� nie mniej ni� 12 mln ha u�ytków rolnych w gospodarstwach 
zdolnych do odtwarzania potencja�u produkcyjnego i wysokich nak�adów na 
produkcj� bie��c�, aby �redni plon z 1 ha tych gospodarstw wynosi� oko�o 4,3 
tony ziarna przeliczeniowego. Taki w�a�nie plon �redni w Polsce jest mo�liwy 
wed�ug IUNG do osi�gni�cia. Takiego plonu nie da si� osi�gn�� w warunkach, 
gdy zdecydowania wi�kszo�� powierzchni ziemi b�dzie w dyspozycji gospo-
darstw rolnych bez zdolno�ci do odtwarzania potencja�u i realizacji nak�adów na 
produkcj� bie��c�.  

Polska nie ma szans na stabiln� samowystarczalno�� �ywno�ciow�, je�li 
ci�gle ponad 8 mln ha u�ytków rolnych b�dzie znajdowa�o si� w gospodar-
stwach niezdolnych do odtwarzania potencja�u produkcyjnego i nak�adów na 
post�p w rolnictwie, a tylko 7 mln ha u�ytków rolnych znajdowa� si� b�dzie 
w gospodarstwach zdolnych do odtwarzania potencja�u i realizacji nak�adów na 
produkcj� bie��c�. Taka proporcja w�ród gospodarstw jest zagro�eniem. �aden 
sentyment do ma�ego gospodarstwa rolnego nie jest w stanie zabezpieczy� sa-
mowystarczalno�ci �ywno�ciowej. Samowystarczalno�ci nie s� te� w stanie za-
pewni� wielkie gospodarstwa obszarnicze, bo one maj� strukturaln� tendencj� 
do ucieczki od produkcji zwierz�cej. Obecnie, zwolennicy wielkoobszarowych 
gospodarstw rolnych oczekuj�, �e Polska zwolni wielkoobszarowe gospodar-
stwa z produkcji zwierz�cej, bo dla tych gospodarstw produkcja zwierz�ca nie 
jest wygodna. Zwolennicy ma�ych gospodarstw oczekuj�, �e nadal 8 mln ha po-
zostanie w ma�ych gospodarstwach, gdzie �rednie plony zbó� wynosz� 2,5 tony 
z 1 ha. Polsce do samowystarczalno�ci potrzebny plon stanowi�cy równowa�nik 
oko�o 40 ton ziarna zbó�.  

Obecna proporcja struktury gospodarstw b�dzie zapewnia� �rednie plony 
na 7,0 mln ha w �redniej wysoko�ci oko�o 4,3 tony przeliczeniowego ziarna 
zbó� oraz na 8 mln ha i �rednie plony w wysoko�ci 2,5 tony z 1 ha. Obecna 
struktura agrarna zapewnia wi�c stabilno�� zbiorów na poziomie niespe�na 50 
mln ton przeliczeniowego ziarna zbó� rocznie. Natomiast na cele �ywno�ciowe, 
eksport i paliwa odnawialne Polska powinna posiada� stabilne zbiory wy�sze 
ni� 60 mln ton przeliczeniowego ziarna zbó�. Gdyby za�o�y�, �e w ci�gu 4 de-
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kad polski eksport surowców rolnych i �ywno�ci by�by wi�kszy o 25-30% od 
obecnego, polskie rolnictwo powinno w po�owie XXI wieku produkowa� 
w �rednich warunkach klimatycznych oko�o 62 mln ton przeliczeniowego ziarna 
zbó� na cele wy�ywienia, paliwa p�ynne, eksport, popraw� obecnego stanu wy-
�ywienia, a zw�aszcza podniesienia poziomu bia�ka zwierz�cego.   

W�a�nie IUNG ocenia, �e przy zachowaniu wszystkich wymogów ekolo-
gicznych mo�liwe s� w Polsce �rednie plony na poziomie oko�o 4,3 tony ziarna 
zbó� z 1 ha u�ytków rolnych. Oznacza to, �e oko�o 12,0 mln ha u�ytków rol-
nych powinno znajdowa� si� w gospodarstwach zdolnych do odtwarzania po-
tencja�u produkcyjnego i niezb�dnych nak�adów do osi�gania optymalnych plo-
nów, tj. równowa�nika oko�o 4,3 tony ziarna zbó� z 1 ha u�ytków rolnych.  

Polska staje wobec dylematu: dokonania niezb�dnej restrukturyzacji rol-
nictwa lub sta� si� sta�ym importerem netto �ywno�ci. Ta ostatnia opcja ozna-
cza�aby bardzo szybki wzrost zad�u�enia kraju na cele importu �ywno�ci. 
I w�a�nie to zagro�enie wyznacza konieczno�� dokonania niezb�dnych przemian 
w strukturze agrarnej.  

 

4.6. Instrumenty uruchamiania transformacji struktury agrarnej  
 
Rodzi si� wi�c pytanie, co trzeba uczyni�, aby zapewni� przep�yw ziemi 

z gospodarstw niezdolnych do odtwarzania potencja�u produkcyjnego do gospo-
darstw rozwojowych? Otó� osi�gni�cie tego typu rezultatów wymaga: 

Po pierwsze: tworzenia nowych miejsc pracy dla ludno�ci, która ma zbyt 
ma�e gospodarstwa rolne, aby osi�gn�� z nich porównywalne dochody ze �red-
ni� p�ac� w kraju.  

Rolnicy stanowi�cy w�a�cicieli gospodarstw marginalnych zaczn� wy-
dzier�awia� ziemi� powszechnie gospodarstwom rozwojowym, gdy znajd� mo�-
liwo�� zatrudniania si� w dzia�ach pozarolniczych. Wcze�niej takiego zjawiska 
nie b�dzie w skali masowej. Pomoc UE w tworzeniu miejsc pracy jest bardzo 
wa�na, ale nie wystarczy do rozwi�zania problemu.  

Niezb�dne jest wi�c ustanowienie w Polsce Narodowego Funduszu 
Wspierania Rozwoju Pozarolniczej Gospodarki Wiejskiej i Ma�ych Miast dla 
stworzenia w ci�gu najbli�szych 2 dekad 1,5-2,0 mln  pozarolniczych miejsc 
pracy na wsi i w ma�ych miastach. �ród�em proponowanego Funduszu powinny 
by� np. op�aty za przejmowanie ziemi rolniczej na cele pozarolnicze, obligato-
ryjny podatek adiacencki, op�aty za pozyskiwanie surowców z powierzchniowej 
cz��ci ziemi, a tak�e podatek katastralny nak�adany na u�ytkowników, którzy 
nie zapewniaj� dobrego wykorzystania ziemi.  
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Po drugie: niezb�dne s� zmiany systemu dop�at bezpo�rednich. Dop�aty 
nie stymuluj� poprawy struktury agrarnej. Dop�aty bezpo�rednie powinny prze-
kszta�ci� si� w dop�aty za wydzier�awianie ziemi rolnikom, którzy kreuj� go-
spodarstwa rozwojowe.  

Po trzecie: niezb�dne jest wdro�enie zasady, w my�l której gospodarstwo 
rolne mo�e przej�� i prowadzi� tylko osoba ze �rednim lub wy�szym wykszta�-
ceniem zawodowym lub ogólnokszta�c�cym. 

Po czwarte: osoba z gospodarstwa pobieraj�ca pa	stwowe stypendium na 
studiach wy�szych powinna by� zobowi�zana do rezygnacji ze sp�aty gospodar-
stwa rolnego obejmowanego przez swoje rodze	stwo.  

Po pi�te: wdro�enie zakazu podzia�u gospodarstw rolnych, które nie po-
winny by� dzielone.  

Po szóste: obci��enie podatkiem gospodarstwa nie spe�niaj�cego warun-
ków ochrony �yzno�ci gleb.  

Tworzenie pozarolniczej gospodarki wiejskiej jako miejsc pracy dla rol-
ników, którzy zechc� rezygnowa� z pracy w rolnictwie, staje si� jednym z wa�-
nych kluczy poprawy struktury agrarnej. W istocie jest najwa�niejsze dla zmian 
struktury agrarnej.  

Wie� polska w przysz�o�ci, podobnie jak wie� wspó�czesna w rozwini�-
tych krajach UE, sk�ada� si� b�dzie z ok. 75% ludzi zatrudnionych poza rolnic-
twem oraz 25% ludno�ci pracuj�cej w rolnictwie. By�oby jednak utopi� s�dzi�, 
�e to rolnictwo na w�asny koszt stworzy sektor pozarolniczej gospodarki wiej-
skiej, gdzie pracowa� b�dzie 75% ludno�ci wiejskiej. To mo�e wytworzy� tylko 
system ca�ej gospodarki.  

Wie� polska przekszta�ca si� z sieci rodzinnych gospodarstw rolnych 
w sie� wyspecjalizowanych warsztatów wytwarzaj�cych surowce rolne. Przesta-
je jednak mie� charakter rolniczy. Staje si� wielobran�ow� spo�eczno�ci�. Pono-
si odpowiedzialno�� za produkcj� surowców �ywno�ciowych, ale przestaje by� 
wyizolowanym �rodowiskiem rolniczym. Staje si� �rodowiskiem uniwersalnym. 
Mo�na stwierdzi�, �e jest wielofunkcyjnym, ale tylko w tym  sensie jak miasto 
jest wielofunkcyjne bo gromadzi ró�ne sektory aktywno�ci.  

Dalsza ewolucj� gospodarstw rodzinnych i wsi interesuj�co prezentuje 
Francja.  

Wie� francuska staje si� miejscowo�ci� uniwersaln�. Gospodarstwo rolne 
s�siaduje z przedsi�biorstwami wszystkich bran�. Rolnictwo staje si� bezpo-
�rednim s�siadem innych bran�.  

W 2005 r. rolnictwo francuskie sk�ada�o si� z 284 tys. gospodarstw profe-
sjonalnych, a wi�c wyspecjalizowanych i zainwestowanych, z 188 tys. gospo-
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darstw prowadzonych przez emerytów i rencistów, najcz��ciej uniwersalnych 
pod wzgl�dem ukierunkowania oraz 72 tys. gospodarstw wielokierunkowych.  

W horyzoncie czasowym do 2020-2025 roku przewiduje si�:  
� powi�kszy� liczb� sprawnych gospodarstw profesjonalnych (tj. wyspecja-
lizowanych) do 346 tys. gospodarstw rolnych o �redniej powierzchni 84 ha. Po 
2020 r. w rolnictwie francuskim przewiduje si� nast�puj�ce 3 kategorie gospo-
darstw, a mianowicie: ma�e – równowa�ne ekonomicznie z gospodarstwami 
o rocznych zbiorach pszenicy z 12 ha do 24 ha; �rednie – o wielko�ci równo-
wa�nej zbiorom z 24 do 150 ha pszenicy oraz du�e – od 150 ha zbiorów pszeni-
cy do 375 ha zbiorów pszenicy. Strategia francuska nie mówi nic o wi�kszych 
gospodarstwach. W tym w�a�nie wyra�a si� umiar d��e	 do powi�kszania po-
wierzchni gospodarstwa rolnego. Francja nie zaleca na�ladowania Australii, Ka-
nady i USA pod wzgl�dem wielko�ci obszarowej gospodarstw rolnych. Honoru-
je tez�, �e europejskie obszary gospodarstw powinny by� dostosowane do 
europejskiej gospodarki w rolnictwie.  

Francja przewiduje, �e w ci�gu kilkunastu lat powinno wykszta�towa� si� 
i upowszechni� rolnictwo postrodzinne. Postrodzinne przedsi�biorstwa rolne 
powinny by� oparte na dziedzicznych wk�adach rodzinnych. W okresie do 2020- 
-2025 powinno powsta� 40% podmiotów produkcji rolnej jako rodzinnych 
przedsi�biorstw opartych na statutach spó�ek handlowych. Rolnicze spó�ki opar-
te na statutach handlowych to postrodzinne rolnictwo. Przedsi�biorstwo postro-
dzinne to przedsi�biorstwo z�o�one z wysoko wykszta�conych ludzi o wielkiej 
demokracji i kulturze.  

Polskie rolnictwo przejmie zapewne stopniowo wzorce zaprezentowane 
np. przez Francj�, tj. wzorce rolnictwa postrodzinnego, a wi�c opartego g�ównie 
na spó�kach prawa handlowego.  

Znamiennym faktem jest osi�gni�cie stanu rolnictwa postrodzinnego 
w republice Czech. Republika Czech przekszta�ci�a czeskie PGR-y i Czeskie 
Spó�dzielnie Produkcyjne w spó�ki prawa handlowego. Ka�dy pracownik spó�ki 
posiada udzia� w postaci akcjonariatu w rolniczej spó�ce prawa handlowego. 
W czeskim rolnictwie nie ma w�a�cicieli i parobków, ani traktorowych fornali. 
Jest to rolnictwo oparte na udzia�ach o charakterze akcjonariatu.  

Wydaje si�, �e zarówno rolnictwo francuskie, jak i czeskie staje si� wzor-
cem docelowego kszta�towania struktury agrarnej w Europie.  
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Rozdzia� 5. Wizja rozwoju rolnictwa Polski po�udniowo- 
-wschodniej w okresie do 2050 roku 

 

Celem niniejszego rozdzia�u jest prezentacja cz�sto spotykanych pogl�-
dów ekonomistów, polityków i dziennikarzy, funkcjonuj�cych w regionach naj-
bardziej rozdrobnionego rolnictwa, a mianowicie rolnictwa ma�opolskiego 
i podkarpackiego. W miastach i wsiach dominuje pogl�d, �e rozdrobnione rol-
nictwo nie jest w stanie utrzyma� si� i rozwija� o w�asnych si�ach rynkowych. 
Negowanie tej opinii nie jest przekonuj�ce. Nie jest te� realne liczenie na spon-
sorów realizuj�cych dop�aty po to, aby utrwali� historyczny obraz i utrzymywa� 
ma�e gospodarstwa dla tradycji. Biznes, który rozwija si� w postaci zak�adów 
gospodarczych odwraca si� od tych gospodarstw rolnych, które nie s� no�nikami 
zysku. Gospodarstwa rolne, których nadwy�ka przychodów nad rozchodami 
w skali rocznej jest mniejsza od 8 ESU (tj. oko�o 40 tys. z� w skali roku), nie 
stanowi� przedmiotów zainteresowania �adnych uczestników rynku. Wielko�� 
ekonomiczn� 8 ESU osi�gaj� gospodarstwa rolne posiadaj�ce 20 ha bardzo do-
brej gleby lub 30 ha �redniej jako�ci ziemi. Zdarzaj� si� wyj�tki, kiedy w�a�ci-
ciel czy te� u�ytkownik ma�ego gospodarstwa wyspecjalizowanego lub prowa-
dz�cego dodatkowo dzia�alno�� us�ugow� utrzymuje si� bez zewn�trznej dotacji 
inwestycyjnej, ale s� to przypadki nie maj�ce znaczenia globalnego.  

Mimo takiej sytuacji, Polska nie mo�e podj�� decyzji, �e w najbardziej 
rozdrobnionych regionach rolnictwo zostanie wyeliminowane. Nikt rozs�dny nie 
podejmie decyzji, �e ze wzgl�dów na du�e zag�szczenie gospodarstw rolnych, 
mo�na zlikwidowa� rolnictwo w konkretnym województwie. Nie zezwala na to 
ani bioetyka, ani te� mo�liwo�� pojawienia si� w przysz�o�ci bardzo trudnych 
okresów dla rozwi�zywania problemów wy�ywienia ludzko�ci. Pewne jest jedno, 
potencja� �ywno�ciowy ziemi powinien by� zachowany i przenoszony z pokole-
nia na pokolenie. Celowe jest wi�c, aby zarówno zachowywanie tego potencja�u, 
jak jego wykorzystywanie i konserwacja by�y urzeczywistniane w warunkach 
korzystania na bie��co zgodnie ze zdolno�ci� ziemi i zwi�zanej z ni� przyrody do 
rodzenia �ywno�ci i sta�ego odtwarzania �ycia. Bez czynnego rolnictwa nie mo�-
na odtwarza� �ycia. W �adnym regionie nie mo�na wytraci� rolnictwa. Rolnic-
two musi by� �ywotne. 

Integracja ma�ych kawa�ków ziemi u�ytkowanych przez kar�owate gospo-
darstwa w mo�liwie du�e „ca�o�ci” nadaj�ce si� do wykorzystania jest wa�nym 
wyzwaniem. Trzeba z ma�ych kawa�ków tworzy� du�e spó�ki produkcyjne. Nie 
mo�na kar�owatych gospodarstw rolnych zamienia� na bezp�odne place przy-
domowe. Ziemia musi rodzi� �ywno��, bez czego nie mo�e odtwarza� si� �ycie. 
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Tworzenie klastrów rolniczych z ma�ych kawa�ków ziemi i sposobów ochrony 
tej ziemi, z zawartej w niej wody, energii cieplnej oraz �wiata zwierz�cego sta-
nowi wielkie wyzwanie. Poszukiwanie najkorzystniejszych i najrozumniejszych 
rozwi�za	 jest wa�nym wyzwaniem. Tworzenie intelektualnej koncepcji efek-
tywnego rolnictwa w rozdrobnionych regionach rolniczych jest g�ównym celem 
i zadaniem niniejszego rozdzia�u.  

W procesie dostosowywania rolnictwa rozdrobnionego do nowych wa-
runków trzeba zbudowa� spo�eczny konsensus mi�dzy ca�ym spo�ecze	stwem, 
które jest zainteresowane, aby ziemi� wykorzystywa� do produkcji �ywno�ci, 
a u�ytkownikiem ma�ego kawa�ka ziemi, który je�li posiada �ród�o utrzymania 
inne ni� rolnictwo, sk�onny jest cz�sto do utrzymywania ziemi jako domowej 
przestrzeni nie u�ytkowanej. W rozdrobnionych rolniczo wsiach narastaj� od�o-
gi. Nie jest to w�a�ciwe.  

 

5.1. Diagnoza stanu rolnictwa w Polsce na terenach rozdrobnionych  
agrarnie 

 

Obecnie w�ród ekonomistów szeroko toczy si� dyskusja na temat obecne-
go stanu funkcjonowania i przysz�o�ci ma�ych gospodarstw rolnych, za które 
jedni uznaj� ma�e gospodarstwa wed�ug wielko�ci obszarowej, a dla innych kry-
terium stanowi tzw. europejska jednostka wielko�ci ekonomicznej ESU, która 
��czy w sobie zarówno kwestie powierzchniowe, jak i dochodowe. Proponowa-
na jest tak�e statystyka oparta na badaniach sonda�owych okre�laj�ca udzia� 
danego gospodarstwa rolnego w rynku. Przedstawiona poni�ej statystyka go-
spodarstw rolnych na terenie województwa ma�opolskiego i podkarpackiego 
dotyczy kwestii powierzchniowych, które w decyduj�cy sposób wp�ywaj� na 
generowane przez nie dochody. Na ogóln� liczb� gospodarstw rolnych prowa-
dz�cych dzia�alno�� rolnicz� w 2007 roku w naszym kraju 67,9% nale�a�o do 
klasy wielko�ci poni�ej 2 ESU, wielko�� ekonomiczn� z przedzia�u 2-4 ESU 
osi�gn��o 12,5%, a ponad 4 ESU – 19,5%.  

Tylko 0,2% gospodarstw wypracowa�o wielko�� ekonomiczn� na pozio-
mie 100 ESU i wi�cej5, a by�o to mo�liwe w wi�kszo�ci przypadków w wielko-
obszarowych gospodarstwach rolnych. Nale�y wzi�� pod uwag� to, �e gospo-
darstwa osi�gaj�ce przychody z produkcji rolnej poni�ej 8 ESU nie posiadaj� 
zdolno�ci do odtworzenia maj�tku produkcyjnego. Tymczasem przeprowadzone 
przez GUS badania wielko�ci ekonomicznej w 2005 roku pozwoli�y okre�li�, �e 
                                           
5 Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., Informacje i opracowania statystyczne, 
GUS, Warszawa 2008, s. 146 i 147. 
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najwi�cej funkcjonuje w województwie ma�opolskim gospodarstw o najni�szej 
klasie wielko�ci z przedzia�u do 2 ESU. Na ogóln� liczb� 315 tysi�cy sklasyfi-
kowanych gospodarstw rolnych, a� 87,5% mie�ci�o si� w tej klasie plasuj�c wo-
jewództwo ma�opolskie na 14 miejscu w kraju przed województwem �l�skim 
(89,6%) i podkarpackim (88,6%). 
redni wska�nik dla Polski w tej klasie eko-
nomicznej wyniós� 69,5%6. Podobna sytuacja wyst�pi�a na terenie województwa 
podkarpackiego, gdzie na ogóln� liczb� ponad 311 tysi�cy podmiotów �rednia 
wielko�� ekonomiczna gospodarstwa rolnego zamyka si� w przedziale 1,08-1,99 
ESU, a �rednia wielko�� ekonomiczna gospodarstwa indywidualnego o po-
wierzchni powy�ej 1 ha u�ytków rolnych jest troch� wy�sza i mie�ci si� w prze-
dziale 1,52-1,99 ESU. Zestawienie powy�szych danych jasno wskazuje, �e go-
spodarstwa rolne zajmuj�ce wi�kszo�� obszaru zarówno województwa 
ma�opolskiego, jak i podkarpackiego nale�y uzna� za ma�e podmioty pod wzgl�-
dem kryterium obszarowego oraz mo�liwo�ci wypracowania nadwy�ki finanso-
wej. W wi�kszo�ci przypadków s� to gospodarstwa rolne, które nie s� w stanie 
zabezpieczy� samowystarczalno�ci finansowej dla w�a�cicieli i ich rodzin.  

Rolnicy prowadz�cy te gospodarstwa nie zawsze zdaj� sobie spraw� z za-
kresu powi�za	 globalnych rynków �ywno�ciowych, które zmuszaj� dzisiej-
szych producentów rolnych do powi�kszania najmniejszych jednostek organiza-
cyjnych w agrobiznesie, ich ��czenia i przekszta�cania w nowocze�nie 
funkcjonuj�ce podmioty maj�ce charakter biznesowy. S� to wi�c gospodarstwa, 
których los jest jasno przes�dzony i tylko dobrze opracowane instrumenty uru-
chamiaj�ce transformacj� struktury agrarnej mog� doprowadzi� do ich prze-
kszta�cenia na efektywnie funkcjonuj�ce jednostki organizacyjne polskiego 
agrobiznesu w po�owie XXI wieku. 

Bior�c pod uwag� nowe warunki gospodarowania, w których przysz�o 
funkcjonowa� polskim rolnikom, nale�y rozpatrzy� kwesti� rozwoju rolnictwa 
w regionie po�udniowo-wschodnim do roku 2050, gdzie jak pokazuje statystyka 
najwi�cej jest usytuowanych gospodarstw ma�ych pod wzgl�dem obszarowym. 
Obszar województwa ma�opolskiego zajmuje powierzchni� 15 190 km2, czyli 
4,8% naszego kraju. G�sto�� zaludnienia w województwie wynosi 214 osób/km2 

(�rednia krajowa wynosi 122 osoby/km2). Na szczególn� uwag� zas�uguje wy-
soki poziom zaludnienia obszarów wiejskich w województwie – 121 osób/km2 

– 
co plasuje go wed�ug tego kryterium na pierwszym miejscu w kraju (�rednia 
krajowa wynosi 50 osób/km2 

)7. Wed�ug danych statystycznych GUS, liczba go-
                                           
6 Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie ma�opolskim w 2005 roku, op. cit., 
s. 8, dost�p 9.08.2011. 
7 „Ma�opolska 2015” Strategia rozwoju województwa ma�opolskiego na lata 2007-2013, 
s. 16. http://www.wrotamalopolski.pl/, dost�p 2.08.2011. 



 79

spodarstw rolnych w 2005 roku w województwie ma�opolskim wynosi�a 
354 378, z przewag� gospodarstw indywidualnych, których by�o 354 169 (��cz-
nie z w�a�cicielami zwierz�t gospodarskich). Gospodarstw stanowi�cych w�a-
sno�� osób prawnych by�o 209, w tym 66 nale�a�o do sektora publicznego8. Tak 
du�a przewaga gospodarstw indywidualnych jasno wskazuje na sposób zarz�-
dzania i ich organizacj�, na co ogromny wp�yw maj� kwalifikacje i wykszta�ce-
nie osób je prowadz�cych. W porównaniu z wynikami Powszechnego Spisu 
Rolnego 2002 (PSR 2002) liczba gospodarstw rolnych zmniejszy�a si� o 5,2% 
(w Polsce o 6,8%).  

Zauwa�alna jest wi�c tendencja spadkowa w ilo�ci u�ytkowanych gospo-
darstw, co mo�e �wiadczy� o komasacji gruntów lub cz��ciowym wygaszaniu 
produkcji rolnej. Gospodarstwa indywidualne zajmowa�y 689 310 ha u�ytków 
rolnych, co stanowi�o 97,2% ca�ej powierzchni u�ytków rolnych w Ma�opolsce 
i by�a to powierzchnia mniejsza od ustalonej w 2002 roku o 9,1%. Niestety, na 
sta�ym poziomie utrzymuje si� �rednia wielko�� gospodarstwa indywidualnego, 
która wynosi 2,44 ha (w Polsce 5,86 ha), co dawa�o Ma�opolsce ostatni� lokat� 
w kraju w zakresie tej cechy w grupie gospodarstw ogó�em. Podobnie niska jest 
�rednia powierzchnia u�ytków rolnych w jednym gospodarstwie indywidualnym 
województwa ma�opolskiego, która wynosi�a tylko 1,95 ha i tak�e w zakresie tej 
cechy by�a to 16 lokata na 16 województw (w Polsce �rednio 5,13 ha)9.   

Drugim z województw posiadaj�cych podobne cechy struktury agrarnej 
jest województwo podkarpackie. Wed�ug danych G�ównego Urz�du Statystycz-
nego z 2005 r., nale�y ono do województw s�abych ze wzgl�du na poziom �ycia 
mieszka	ców, efektywno�� gospodarowania i rozwój infrastruktury. Wyst�puj� 
w nim s�abo�ci w obszarze infrastruktury technicznej, spo�ecznej i ekonomicz-
nej, co jest wynikiem niskiej atrakcyjno�ci inwestycyjnej spowalniaj�cej proce-
sy restrukturyzacyjne przemys�u, rolnictwa i le�nictwa. W gospodarce krajowej 
rolnictwo podkarpackie jest uwa�ane za obszar pe�ni�cy cztery podstawowe 
funkcje: przemys�owe, rolnicze, rekreacyjno-wypoczynkowe i turystyczne. 
Funkcjami uzupe�niaj�cymi s�: komunikacja, budownictwo oraz us�ugi socjal-
no-kulturalne, parki narodowe i rezerwaty przyrody10.  

Wed�ug wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r., w wojewódz-
twie podkarpackim by�o czynnych 311 855 gospodarstw rolnych, u�ytkuj�cych 

                                           
8 Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie ma�opolskim w 2005 roku, Urz�d 
Statystyczny w Krakowie,  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_2006_07_inf_syg.pdf, dost�p 9.08.2011. 
9 Ibidem. 
10 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, Rzeszów 2006, s. 8., 
http://www.podkarpackie.pl/strategia/strat_woj.pdf, dost�p 9.08.2011.  
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powierzchni� 807,9 tys. ha UR. Gospodarstwa te prawie w ca�o�ci (311 783) 
nale�a�y do sektora prywatnego, dysponuj�cego 749,5 tys. ha UR (tj. 92,8% 
ogó�u u�ytków rolnych w województwie), a pozosta�e – 72 gospodarstwa rolne, 
posiadaj�ce 58,4 tys. ha UR (tj. 7,2% u�ytków rolnych w województwie) nale-
�a�y do sektora publicznego11. Tego rodzaju proporcje �wiadcz� o ogromnej 
przewadze sektora prywatnego w prowadzeniu gospodarstw rolnych i u�ytko-
waniu gruntów rolnych zarówno w województwie ma�opolskim, jak i podkar-
packim. Specyficzny i wyj�tkowy jak na warunki panuj�ce w Polsce by� tak�e 
podzia� obszarowy gospodarstw w województwie podkarpackim. Przewa�aj�c� 
ich cz��� stanowi�y gospodarstwa indywidualne o powierzchni powy�ej 1 ha 
UR. By�y to gospodarstwa posiadaj�ce najwi�kszy potencja� produkcyjny, ich 
liczba wynosi�a 198 452 (jest to 63,6% ogó�u gospodarstw), a powierzchnia pro-
dukcyjna zajmowa�a 84,9% ogó�u u�ytków rolnych. Niestety, najliczniejsza gru-
pa w�ród nich to gospodarstwa ma�e obszarowo o powierzchni u�ytków rolnych 
1-3 ha, które stanowi�y 37,9% ogó�u gospodarstw, jak i powierzchni u�ytków 
rolnych (26,2% ogólnej powierzchni UR), mniej liczn� – gospodarstwa o po-
wierzchni 3-5 ha (analogicznie: 15,2% i 22,5%), o powierzchni 5-10 ha (8,9% 
i 22,6%), natomiast gospodarstwa o powierzchni u�ytków rolnych powy�ej 10 
ha stanowi�y zaledwie 1,7% ogó�u gospodarstw i 13,6% ogólnej powierzchni 
u�ytków rolnych12. W tej grupie gospodarstw pracowa�a najliczniejsza grupa 
osób posiadaj�ca gospodarstwa indywidualne. Gospodarstw o powierzchni 
u�ytków rolnych do 1 ha w��cznie by�o 113 232 (36,3% ogó�u), które zajmowa-
�y zaledwie 50,1 tys. ha UR (6,2% ogólnej ich powierzchni). Pozosta�e gospo-
darstwa by�y w�asno�ci� krajow� i w wi�kszo�ci (w liczbie 46) nale�a�y do 
spó�dzielni produkcji rolniczej, w gestii których by�o 9,1 tys. ha UR, tj. 1,1% 
w województwie. Sektor publiczny posiada� 72 gospodarstwa, na które sk�ada�o 
si� 76,4% gospodarstw pa	stwowych, a 23,6% to gospodarstwa w�asno�ci sa-
morz�dowej i mieszanej. Zajmowa�y one powierzchni� 58,4 tys. ha UR, czyli 
7,2% ich ogó�u w województwie.    

W opisanym wy�ej rozdrobnionym rolnictwie wykszta�towa� si� powinny 
wsie, w których istniej� gospodarstwa rolne utrzymuj�ce si� ze sprzeda�y su-
rowców rolnych i �ywno�ci, a tak�e gospodarstwa domowe nie posiadaj�ce go-
spodarstw rolnych, ale zaanga�owane w dzia�alno�� produkcyjn� lub us�ugow� 
o charakterze pozarolniczym. Co wi�cej, ludno�� utrzymuj�ca si� z dzia�alno�ci 
pozarolniczej na terenach obecnie silnie rozdrobnionych pod wzgl�dem rolni-

                                           
11 Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych – województwo podkarpackie, Urz�d 
Statystyczny w Rzeszowie, http://www.stat.gov.pl/rzesz/69_139_PLK_HTML.htm, dost�p 
9.08.2011. 
12 Ibidem. 
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czym, stanowi� b�dzie docelowo co najmniej 80-85% ca�ej ludno�ci wiejskiej. 
Tak wi�c we wsiach obecnie rozdrobnionych rolniczo, tworzy� si� b�d� wsie 
o znikomej ilo�ci rolników utrzymuj�cych si� z w�asnych gospodarstw rolnych. 
W istocie rzeczy, tworzy� si� b�d� wsie nierolnicze. Przeci�tnie w takiej wsi 
nierolniczej b�dzie wyst�powa�o jedno gospodarstwo domowe utrzymuj�ce si� 
z rolnictwa na kilka lub kilkana�cie gospodarstw domowych we wsi. Wie� nie-
rolnicza b�dzie zdominowana przez ludno�� pozarolnicz�.  

Tworzenie wsi nierolniczych na miejscu wsi sk�adaj�cych si� z kar�owa-
tych wymaga nowej wyobra�ni. Obecna wyobra�nia pozwala nam my�le�, �e 
we wsi rozdrobnionej w ci�gu najbli�szych 20-50 lat utrzymaj� si� wszystkie 
drobne gospodarstwa rolne, których u�ytkownicy b�d� pracowa� w swoich go-
spodarstwach kar�owatych oraz dodatkowo w przedsi�biorstwach pozarolni-
czych. Nawet je�li tak b�dzie, b�dzie to sytuacja przej�ciowa, a nie docelowa. 
Wyobra�nia dzisiejsza podpowiada, �e u�ytkownik ma�ego gospodarstwa b�dzie 
zarabia� pieni�dze poza rolnictwem i inwestowa� w rolnictwie.  

Tymczasem ma�e gospodarstwa rolne b�d� nadal niezdolne do odtwarza-
nia potencja�u produkcyjnego. Od momentu, gdy wygasn� dop�aty unijne do 
rolnictwa, u�ytkownicy ma�ych gospodarstw musieliby zarabiane pieni�dze po-
za rolnictwem przeznacza� na odtwarzanie potencja�u produkcyjnego w swoim 
kar�owatym gospodarstwie rolniczym. Tymczasem ju� od blisko 30 lat gospo-
darstwa domowe ch�opów-robotników nie finansuj� gospodarstw rolnych z pie-
ni�dzy zarabianych poza rolnictwem. Taka sytuacja istnia�a w PRL. Ta sytuacja 
zanik�a. Nie mo�na wi�c zak�ada�, �e powróc� czasy PRL, kiedy ch�opi-
robotnicy zarabiane pieni�dze poza rolnictwem inwestowali w gospodarstwa 
rolne. Od 30 lat ch�opi-robotnicy inwestuj� zarabiane pieni�dze w mieszkania 
i infrastruktur�. Nie inwestuj� w gospodarstwa rolne. 

Ma�e gospodarstwo rolne tylko wówczas mo�e wi�c istnie�, je�eli b�dzie 
zapewnia�o �rodki na odtwarzanie potencja�u produkcyjnego. Ró�ne mog� by� 
sytuacje przej�ciowe. D�ugofalowa sytuacja docelowa nie b�dzie zwi�zana 
z inwestowaniem w rolnictwo �rodków pozyskanych poza rolnictwem.  

Nie mo�na liczy� na to, �e tworzenie si� nowych wsi nierolniczych b�dzie 
oparte o tworzenie przez rodzin� wiejsk� pozarolniczego miejsca pracy, a jed-
nocze�nie s�u�y� b�dzie utrzymywaniu ma�ych gospodarstw rolnych.  

5.2. Polityka tworzenia wsi uniwersalnej na obszarach rozdrobnionego  
rolnictwa  

 
Opinia ekonomistów, dziennikarzy i polityków sugeruje wnioski tworze-

nia na obszarach wiejskich o�rodków rekreacyjno-wypoczynkowych, przedsi�-
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biorstw tworzenia �róde� energii odnawialnej itp. Wysuwane s� wi�c koncepcje 
organizowania ró�nych form stowarzyszenia drobnych rolników w celu tworze-
nia o�rodków rekreacyjno-wypoczynkowych, wiatraków, chowu ryb, pozyski-
wania �wiru itp. Stowarzyszenia mog�yby mie� form� przedsi�biorstwa (np. 
grupy us�ugowej, klastra itp.), a jednocze�nie stanowi� miejsce pracy dla rodzin 
u�ytkuj�cych gospodarstwo rolne.  

Przej�ciowo drobne gospodarstwa rolne przez kilka lub kilkana�cie lat 
mog� stanowi� zaplecze mieszkaniowe wsi nierolniczej. Polityka mog�aby pole-
ga� na wspieraniu finansowym i organizacyjnym rozdrobnionej wsi rolniczej, 
która oprócz produkcji rolnej wype�nia�aby funkcje publicznego miejsca pracy. 
Dotychczasowa rozdrobniona wie� rolnicza mo�e przekszta�ca� si� w wie� 
energii odnawialnej, mebli drewnianych lub pozyskiwania �wiru. W skali kraju 
mo�na znale�� kilka tysi�cy wsi, w których mog� powstawa� ma�e o�rodki 
spó�dzielcze lub spó�kowe, wzgl�dnie prywatne przedsi�biorstwa. Spó�ki i spó�-
dzielnie mog� wykorzystywa� wiejskie zagrody jako mieszkania. Trzeba mie� 
jednak �wiadomo��, i� organizowanie wiejskich gospodarstw domowych 
w spó�dzielnie, spó�ki, klastry, grupy producenckie mo�e przej�ciowo u�ywa� 
swoich obecnych zagród, a w tym mieszka	 jako zaplecza mieszkaniowego. 
Docelowo wokó� ka�dego pozarolniczego o�rodka zatrudnienia tworzy� si� b�-
dzie nowa wie� nierolnicza. Tworzenie nowej wsi wymaga� b�dzie budownic-
twa mieszkaniowego.  

 

5.3. Kszta�towanie przysz�o�ci ró�nych grup ludno�ci rozdrobnionych  
terenów  

 
Ogromna wi�kszo�� gospodarstw rolnych znajduj�cych si� w wojewódz-

twach ma�opolskim i podkarpackim nie posiada zdolno�ci do odtwarzania po-
tencja�u produkcyjnego. Oznacza to, �e ka�dego roku obumiera cz��� ka�dego 
gospodarstwa. Jednak�e w�ród ogó�u tych gospodarstw mo�na wyró�ni� kilka 
grup, których przysz�o�� ró�ni si� wzajemnie od siebie. W szczególno�ci mo�na 
wyró�ni� nast�puj�ce grupy:  

Po pierwsze: mo�na wyró�ni� grup� gospodarstw, która utrzymuje si� ze 
�róde� niezarobkowych (np. z emerytur i rent) i nie posiada nast�pców. Ta grupa 
nie wymaga najcz��ciej �adnej interwencyjnej polityki rolnej, ani polityki so-
cjalnej. Grupa ta mo�e istnie� (i zapewne b�dzie istnie�) tak d�ugo, jak d�ugo 
b�d� zarz�dza� tymi gospodarstwami ich obecni u�ytkownicy. Ziemi� tych go-
spodarstw przejmuj� najcz��ciej ich krewni na cele budowlane. Celowe by�oby 
ocali� t� ziemi� przed zamian� na place przydomowe.  
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Po drugie: mo�na wyró�ni� grup� gospodarstw kar�owatych utrzymuj�-
cych si� g�ównie ze �róde� niezarobkowych, ale posiadaj�cych spadkobierców 
w wieku produkcyjnym. Niekorzystnym zjawiskiem jest przed�u�anie si� egzy-
stencji gospodarstwa rolnego przez pokolenie nast�pców u�ytkownika kar�owa-
tego gospodarstwa, który nie posiada zawodu i pracy pozarolniczej. W tym 
przypadku potrzebna jest interwencja polityki socjalnej, która zorientuje nast�p-
c� na prac� pozarolnicz� oraz ewentualnie na wydzier�awienie odziedziczonej 
dzia�ki gospodarstwu rozwojowemu na cele wykorzystania jej na rzecz zwi�k-
szenia produkcji rolnej.  

Opinia o wielkich efektach wynikaj�cych z uprawiania przez rolnika wie-
lofunkcyjno�ci zawodowej rozumianej jako uprawianie wielu zawodów jedno-
cze�nie nie jest najcz��ciej prawdziwa. Rolnik staje si� albo rzemie�lnikiem, 
albo urz�dnikiem, albo pracownikiem handlu w zale�no�ci od korzy�ci, jakie 
czerpie z ró�nych zaj��.  

Nie nale�y tworzy� b��dnych opowie�ci, �e mo�na organizowa� ca�e wsie 
rolniczo-rzemie�lnicze, rolniczo-rekreacyjne, rolniczo-handlowe itp. Wszyscy 
d��� do w�skiej specjalizacji.  

Po trzecie: odr�bn� grup� gospodarstw rolnych stanowi� u�ytkownicy 
w wieku zdolno�ci do pracy, którzy s� zdolni do sta�ej pracy poza rolnictwem, 
ale nie maj�cy mo�liwo�ci znalezienia pracy poza rolnictwem. Dla tej grupy 
gospodarstw rolnych trzeba tworzy� miejsca pracy poza rolnictwem. Nie nale�y 
upowszechnia� opinii, �e u�ytkownicy ma�ych gospodarstw mog� sobie stwo-
rzy� pozarolnicz� specjalizacj�. Rolnicy, którzy maj� kar�owate dzia�ki ziemi, 
ale s� m�odzi musz� orientowa� si� na prac� poza rolnictwem. Trzeba im pre-
zentowa� dwie oferty, a wi�c prac� pozarolnicz� oraz przej�cie w dzier�aw� ich 
gospodarstwa rolnego.  

Po czwarte: inne grupy u�ytkowników gospodarstw kar�owatych mog� 
na okres przej�ciowy podejmowa� dwie lub wi�cej specjalno�ci. Powinno si� to 
wi�za� np. z tworzeniem spó�ki produkuj�cej np. warzywa oraz utrzymywania 
zak�adu opieki nad lud�mi starszymi lub niepe�nosprawnymi.  

Nale�y ma�e gospodarstwa rolne traktowa� jako osiedle mieszkaniowe dla 
tworzenia grupy produkcyjnej, klastra, spó�dzielni lub spó�ki handlowej.  

Po pi�te: we wszystkich przypadkach nale�y u�ytkownikowi kar�owatego 
gospodarstwa oferowa� zatrudnienie pozarolnicze lub inne sta�e �ród�o utrzy-
mania. Nie nale�y programowa� pozyskania ziemi od rolnika posiadaj�cego ma-
�� dzia�k� roln� w oparciu o za�o�enie, �e rolnik sam stworzy sobie miejsce pra-
cy. Rolnicy nie maj� �rodków finansowych i nie stworz� nowych zak�adów 
pracy pozarolniczej na wsi.  
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Polityka rolna powinna natomiast upowszechnia� informacj�, �e nie po-
twierdza si� w praktyce upowszechniona opinia, i� posiadanie kar�owatego go-
spodarstwa to doskona�a okazja do tego, aby rolnik sta� si� wielozawodowym 
mieszka	cem wsi. U�ytkownicy ma�ych gospodarstw rolnych nie znajduj� bo-
wiem najcz��ciej dodatkowej pracy na wsi i egzystuj� jako u�ytkownicy ma�ych 
gospodarstw oczekuj�cych na ró�ne �wiadczenia pomocy spo�ecznej. Wielo-
funkcyjno�� rolnictwa jest rozumiana jako wykorzystanie kilku zawodów jedno-
cze�nie. Jednak jest to incydent, a nie regu�a. Rolnicy maj� du�� trudno�� znale-
zienia sta�ej pracy pozarolniczej.  

Powstaje wa�ny problem do rozstrzygni�cia przez ekonomistów, socjolo-
gów, prawników, psychologów, jak równie� organizacje doradcze i instytuty 
projektowe czy przysz�o�� ma�ych jednostek polskiego rolnictwa ma mie� cha-
rakter biznesowy, czy przysz�o�� ma�ych gospodarstw to utrzymywanie gospo-
darstw ze �rodków socjalnych.  

W pierwszym przypadku, który autor niniejszego opracowania uwa�a za 
najkorzystniejsz� propozycj� zarówno dla rolników, jak i rozwoju rolnictwa na 
terenach regionu po�udniowo-wschodniego obligatoryjnym dzia�aniem by�aby 
stopniowa rezygnacja przez wi�kszo�� w�a�cicieli ma�ych gospodarstw rolnych 
z ich prowadzenia i w�adania nimi, co umo�liwi�oby zwi�kszenie stanu u�ytko-
wania przez osoby wy��cznie zainteresowane produkcj� roln� i prowadzeniem 
gospodarstw na zasadach biznesowych.  

Rezygnacja z prowadzenia kar�owatych gospodarstw rolnych mo�e nast�-
powa� tylko wówczas, gdy u�ytkownicy tych gospodarstw znajd� inne �ród�a 
utrzymania. Teoria neoliberalna utrzymuje, �e �ród�a utrzymania powinny by� 
wykreowane przez niewidzialna r�k� rynku. 

Niewidzialna jest jednak nie tylko „r�ka rynku”, ale ca�a instytucja ryn-
kowa. W rezultacie, wsz�dzie gdzie struktury pa	stwa nie tworz� struktur go-
spodarczych, nie ma nowych miejsc pracy. Nowe struktury gospodarcze powsta-
j� wi�c zwykle pod wp�ywem dzia�a	 pa	stwa. Nie kwestionuj�c znaczenia 
rynku trzeba przyj�� za�o�enie, i� kreowanie nowej struktury wsi i rolnictwa 
wymaga wspó�dzia�ania interwencjonizmu pa	stwowego z rynkiem.  
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Rozdzia� 6. Wie� wobec nowych prognoz �wiatowego i krajowego 
zapotrzebowania na �ywno�� w pierwszej po�owie XXI wieku 

 
Ca�a cywilizacja zachodnia (tj. Europa, USA, Kanada, Australia, Nowa 

Zelandia) produkuje wci�� wi�cej surowców rolnych i  �ywno�ci ni� jest to nie-
zb�dne do zaspokojenia popytu rynkowego ludzi �yj�cych w tych krajach. 
Udzia� niedo�ywienia w ca�o�ci spo�ycia w skali poszczególnych krajów jest 
niewielki.  

Natomiast publikacje FAO odnotowuj� ci�gle, i� oko�o 1 miliarda ludzi 
na �wiecie, tj. 1/7 mieszka	ców ziemi cierpi g�ód13. Niezale�nie od tego setki 
milionów ludno�ci w ró�nych krajach znosi ró�ne skale i formy niedo�ywienia. 
W 2050 r. liczba ludno�ci mo�e wynie�� wi�cej ni� 9,1 mld osób.  

Organizowane od dziesi�tek lat ró�ne formy i próby rozwi�zywania zja-
wiska g�odu i niedo�ywienia nie pomniejszaj� fizycznej skali tego zjawiska, 
chocia� maj� znaczenie dla przetrwania licznych narodów i plemion.  

Zabiegi humanitarne maj�ce na celu ograniczanie g�odu i niedo�ywienia 
maj� jednak niewielki wp�yw na popyt surowców rolnych i �ywno�ci. Popyt na 
surowce rolne i �ywno�� kszta�towane s� nie przez liczebno�� g�oduj�cych na 
�wiecie, a przez zdolno�� do zakupów �ywno�ci. Tymczasem kraje g�oduj�ce 
nie posiadaj� tej zdolno�ci. Stosowany sposób pomocy jest zreszt� zorientowany 
najcz��ciej nie na rozwi�zywanie problemów samowystarczalno�ci �ywno�cio-
wej, a na dora�ne dowiezienie z zewn�trz �ywno�ci dla zaspokojenia g�odu.  

W rezultacie, obok g�odu i niedo�ywienia, a tak�e braku wody pitnej, wy-
st�puje na �wiecie du�y deficyt popytu na �ywno��. Wiele krajów dysponuje 
nadwy�kami surowców rolnych i �ywno�ci. Pragnie sprzeda� �ywno��, ale nie 
znajduje rynków zbytu.  

Prawdziwa mo�liwo�� wzrostu produkcji surowców rolnych i �ywno�ci 
mog�aby si� ujawni� dopiero wówczas, gdy rynki ujawni�yby popyt na �ywno��. 
Produkcja �ywno�ci, a zw�aszcza jej wzrost jest drogi. Wszyscy wi�c unikaj� 
produkcji surowców rolnych i �ywno�ci, która nie ma szans by� sprzedana 
z zyskiem. Produkcja nie jest darem natury. Jest pochodn� kosztów.  

Jakkolwiek rozwój demokracji oraz upowszechnianie si� stopniowe hu-
manitaryzmu na �wiecie tworz� sprzyjaj�ca atmosfer� do eksponowania priory-
tetu zaspokajania potrzeb �ywno�ciowych ludno�ci wed�ug potrzeb fizjologicz-
nych , a nie wed�ug regu� dystrybucji rynkowej, to jednak utopi� by�oby s�dzi�, 
�e ju� w najbli�szych dekadach, a wi�c np. w pierwszej po�owie XXI wieku, 
dokona si� w tej kwestii istotna zmiana. Popyt na �ywno��, jak popyt na inne 
                                           
13 W 2011 roku liczebno�� ludzi na �wiecie osi�gnie 7 mld osób.  
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towary, b�dzie we wszystkich krajach ci�gle zale�a� g�ównie od poziomu roz-
woju gospodarczego i charakteru ustrojowego poszczególnych cywilizacji.  

Ca�a cywilizacja zachodnia znamionuje si� wysokim poziomem produkcji 
i spo�ycia �ywno�ci. Tak wi�c zmiany popytu polega� mog� g�ównie na zmianie 
w strukturze spo�ycia. Wielkie zmiany ilo�ciowe s� ma�o prawdopodobne.  

Mo�na s�dzi�, �e w pierwszej po�owie XXI wieku popyt na �ywno�� b�-
dzie zale�a� g�ównie od tempa rozwoju gospodarki Azji i Ameryki aci	skiej. 
W szczególno�ci istotnych zmian w poziomie �wiatowego popytu na �ywno�� 
mo�na oczekiwa� z tytu�u rozwoju Chin, Indii, Indonezji, Brazylii, Rosji, Ukra-
iny, ropoobfitych krajów islamskich, a bynajmniej nie g�oduj�cych krajów afry-
ka	skich, a tak�e niektórych krajów Ameryki aci	skiej. Pewne znaczenie mo-
�e mie� nap�yw emigrantów z Po�udniowej Ameryki do Stanów Zjednoczonych. 
Wbrew ró�nym zaporom, które stale buduj� Stany Zjednoczone, miliony latyno-
amerykanów przekrocz� granice USA i stan� si� mieszka	cami tego kraju. 
Oczywi�cie w ci�gu kilku lub kilkunastu lat osi�gn� poziom spo�ycia wy�szy 
ni� w Ameryce aci	skiej. Niewielkie wzrosty spo�ycia �ywno�ci mog� tak�e 
wyst�pi� w niektórych krajach europejskich. Nie b�d� one jednak mia�y prze�o-
mowego znaczenia w �wiatowej gospodarce �ywno�ciowej.  

Rozwój gospodarczy w ostatnich dekadach niektórych krajów azjatyc-
kich, a zw�aszcza Chin, Indii i Indonezji, a tak�e niektórych krajów na innych 
kontynentach, np. Brazylii i Rosji, stworzy�y �wiatowe przekonanie, �e dobro-
byt, którym znamionowa�a si� dotychczas cywilizacja zachodnia upowszechnia� 
si� b�dzie szybko tak�e w innych krajach i na innych kontynentach. Blisko po-
�ow� ludzko�ci �wiata, jak� razem obejmuj� Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia 
i Rosja maj� szanse do 2050 r. zwi�kszy� dochody ludno�ci do poziomu, który 
pozwoli zwi�kszy� konsumpcj� �ywno�ci w tych krajach do 50% w stosunku do 
stanu obecnego. St�d przyjmuje si�, �e w ci�gu paru dekad w skali �wiata 
wzrost popytu na �ywno�� wyniesie 25-30%. Trudno bowiem przyj�� za�o�enie, 
�e wymienione wy�ej niedo�ywione od tysi�cy lat kraje, mimo globalnego 
wzrostu gospodarki, jaki nieuchronnie nast�pi, zachowaj� dotychczasowy po-
ziom spo�ycia �ywno�ci. Literatura o�rodków badawczych poziomu spo�ycia 
ludno�ci na �wiecie sugeruje, �e w okresie do 2050 r. spo�ycie �ywno�ci wzro-
�nie o 30%14.  

Przy za�o�eniu, �e dodatkowo niezb�dne b�dzie przeznaczenie powa�nej 
cz��ci surowców rolnych (w postaci biomasy, a w tym tak�e ziarna zbó� i ro�lin 
t�uszczowych) na odnawialne paliwa, wzrost popytu na surowce rolne mo�e 
stawa� si� nieoczekiwanie szybki. Nie bez znaczenia jest i b�dzie fakt, i� w ob-

                                           
14 Patrz: Program rozwoju produkcji rolnej we Francji.  
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szarach rolnych wi�kszo�ci krajów ubytek ziemi rolniczej na cele nierolnicze 
wynosi �rednio oko�o 1% w skali roku15. Tylko ten ostatni fakt wymaga rekom-
pensaty w postaci sta�ego wzrostu plonów o 1% w skali rocznej.  

Obecnie, gdy rolnictwo od blisko 4 dekad funkcjonuje w warunkach nad-
wy�ek surowców rolnych i �ywno�ci, wizja wzrostu popytu na surowce rolne 
i �ywno�� w granicach do 30% nie wywo�uje obaw co do mo�liwo�ci zwi�ksze-
nia takiej skali produkcji �ywno�ci. Gdy jednak uwzgl�dni si� fakt, i� ju� obec-
nie wyst�puje w wielu regionach �wiata bardzo powa�ny deficyt s�odkiej wody, 
bez której nie mo�na osi�gn�� wysokich plonów w produkcji rolnej oka�e si�, 
�e produkcja surowców rolnych i �ywno�ci stanowi� b�dzie powa�ny problem.  
Nadwy�ka poda�y �ywno�ci nad popytem mo�e znikn��.  

Dodatkow� trudno�ci� w produkcji �ywno�ci staje si� degradacja gleb, 
a tak�e zmiany klimatu, które powoduj� zawirowania w rozk�adzie opadów 
i ciep�a w czasie i przestrzeni. Tak np. opady zimowe �niegu, które w przesz�o-
�ci rozpuszcza�y si� na wiosn�, obecnie topi� si� w zimie i natychmiast w zimie 
sp�ywaj� do morza. Opady zimowe, które w zimie sp�ywaj� do morza nie wzbo-
gacaj� ju� wiosennego bilansu wodnego w okresie wegetacji ro�lin. Bez opa-
dów, które w zimie sp�ywaj� do morza cz��ciej wytwarza� si� b�d� na wiosn� 
i w lecie susze hydrologiczne. W glebie pojawia� si� b�d� g��bokie susze hydro-
logiczne. To ogranicza� b�dzie mo�liwo�� osi�gania wysokich plonów.  

Uwzgl�dnia� tak�e nale�y fakt, �e zawirowania klimatyczne powodowa� 
b�d� coraz wi�ksze straty zbiorów na skutek zwi�kszania si� cz�stotliwo�ci eks-
tremalnych wydarze	 powodziowych, huraganowych itp. To nasilanie si� eks-
tremalnych wydarze	 uwidacznia si� ju� od kilkunastu lat.  

Wymienione wy�ej przes�anki ograniczaj�ce przyrosty produkcji rolnej 
mog� by� rekompensowane cz��ciowo przez genetyczne modyfikowanie ro�lin 
i rozwoju zwierz�t. Modyfikacja genetyczna mo�e prowadzi� do zwi�kszania 
produkcji masy organicznej ro�lin i zwierz�t przy mniejszym od naturalnego 
zu�yciu wody i niektórych sk�adników od�ywczych. Nie jest jednak ci�gle do 
ko	ca pewne, czy genetycznie modyfikowane ro�liny i zwierz�ta nie b�d� mia�y 
wp�ywu w d�ugim okresie czasu na niepo��dane modyfikowanie ró�nych cech 
ludzkich, a tak�e ludzkich odporno�ci. W tej kwestii toczy si� dyskusja i zg�a-
szane s� postulaty szerokich bada	. Dyskusja nie zosta�a zako	czona, a wi�c nie 
jest pewne, czy ludzko�� zaakceptuje powszechnie modyfikacje genetyczne jako 
metod� wzrostu produkcji �ywno�ci. Obecnie upowszechnianie modyfikacji do-
konuje si� swoistym szanta�em. Tak np. kto nie stosuje pasz dla zwierz�t z su-

                                           
15 Np. w Polsce w latach 1945-2009 powierzchnia u�ytków rolnych w dyspozycji gospo-
darstw rolnych zmniejszy�a si� z 20 mln ha UR do 16 mln ha UR.   
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rowców modyfikowanych genetycznie godzi si� na bankructwo. Pasze gene-
tycznie modyfikowane s� ta	sze od naturalnych.  

Pozyskanie wiarygodnej odpowiedzi na rodz�ce si� pytania stanowi wa�-
ne zadanie. Spo�ecze	stwo wymusza� b�dzie poszukiwanie jednoznacznych od-
powiedzi na pytania, czy modyfikacja genetyczna jest akceptowalna dla gatunku 
ludzkiego. W wypadku, je�eli spo�ecze	stwo nie wymusi bada	, ponosi� b�dzie 
du�e ryzyko swojego rozwoju gatunkowego i jednostkowego.  

 

6.1. Wyzwania gospodarstw domowych u�ytkuj�cych gospodarstwa rolne 
wobec potrzeb zabezpieczenia bezpiecze	stwa �ywno�ciowego kraju  

 
Kluczowym wyzwaniem rolników ka�dego kraju, zw�aszcza kraju s�abo 

uprzemys�owionego jest bezpiecze	stwo �ywno�ciowe narodu. Bezpiecze	stwo 
�ywno�ciowe urzeczywistnia si�, gdy jednocze�nie spe�niaj� si� trzy warunki:  

Po pierwsze: gdy dla ca�ego narodu dost�pna jest fizycznie �ywno�� do 
zapewnienia psychofizycznego rozwoju poszczególnych jednostek ludzkich, 
rodzin, grup spo�ecznych. 

Po drugie: gdy �ywno�� jest dost�pna ekonomicznie, a wi�c mo�liwa dla 
obywateli do kupienia.  

Po trzecie: gdy dost�pna �ywno�� jest bezpieczna pod wzgl�dem zdrowot-
nym i przyjazna rozwojowi psychofizycznemu cz�owieka oraz ca�ego gatunku.  

Sta�e zwracanie uwagi na bezpiecze	stwo �ywno�ciowe nie jest kwesti� 
retoryczn�. Ma charakter merytoryczny. Oto w okresie transformacji ustrojowej 
Polski wyemigrowa�o z kraju blisko 3,0 mln obywateli, a w tym 2,0 mln w bar-
dzo wysokiej fali emigracji w latach 2001-2004. Wci�� nie ma odpowiedzi na 
pytanie, czy ta emigracja by�a i jest rozpraszaniem narodu w poszukiwaniu 
chleba czy innych warto�ci? To pytanie dotyczy nie tylko rolnictwa i wsi, ale 
zarówno miasta, jak i wie�, gdy� na emigracj� uda�a si� i udaje zarówno ludno�� 
miejska jak i cz��� ludno�ci wsi, a w tym osób stanowi�cych cz�onków rodzin 
rolniczych.  

Demografowie przewiduj�, �e skutkiem wielkiej emigracji i zmniejszenia 
przyrostu naturalnego (co jest tak�e elementem swoistej entropii narodu) mo�e 
by� konieczno�� przywo�ywania w przysz�o�ci do�� licznej imigracji na sta�e 
z krajów azjatyckich (np. Wietnam, Chiny itp.). Przy polskiej wra�liwo�ci na 
zró�nicowanie religijne, imigracja do Polski azjatyckich mniejszo�ci mo�e two-
rzy� wiele problemów. Tymczasem bez imigracji mo�e wyst�pi� parali�uj�ca 
gospodark� dysproporcja mi�dzy ludno�ci� w wieku produkcyjnym i pozapro-
dukcyjnym.  
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Zupe�nie niedocenianym sk�adnikiem bezpiecze	stwa �ywno�ciowego 
jest rosn�ca lawinowo liczba gospodarstw rolnych bez produkcji zwierz�cej. 
Publikacja GUS pt. „U�ytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pog�owie 
zwierz�t w 2009 r.” informuje (na str. 160 oraz 170), �e liczba gospodarstw rol-
nych posiadaj�cych byd�o wynosi�a tylko 547 144, a tylko 414 161 gospodarstw 
posiada�o trzod� chlewn�. Tylko byd�o i trzoda stanowi� gatunki zwierz�t, które 
s� licz�cym si� �ród�em obornika niezb�dnego do utrzymania poziomu �yzno�ci 
gleby na niezmiennym poziomie.  

W �wietle powszechnego spisu rolnego 2010 niespe�na po�owa gospo-
darstw o powierzchni wi�kszej ni� 1 ha zajmuj� si� chowem byd�a lub trzody 
chlewnej. Natomiast po�owa gospodarstw nie stosuje nawo�enia organicznego. 
W warunkach polskich gleb lekkich, niskopróchnicznych stanowi to zagro�enie 
stopniowej utraty �yzno�ci gleb. W d�ugim okresie mo�e stanowi� bardzo istot-
ne zagro�enie. Zwracaj� na to uwag� profesorowie IUNG w Pu�awach: prof. Jan 
Ku�, prof. Stanis�aw Krasowicz, dr Jerzy Kosi	ski w opracowaniu jeszcze nie 
publikowanym pt. Ocena mo�liwo�ci zrównowa�onego rozwoju gospodarstw 
bezinwentarzowych.  

Tendencje do powi�kszania si� udzia�u gospodarstw bez chowu zwierz�t 
b�d� nadal rosn��. Wymaga to wytworzenia powszechnego stosowania zielo-
nych nawozów, a tak�e produkcji kompostów. Polskie gleby nie nawo�one na-
wozami organicznymi traci� b�d� natomiast zdolno�� do gwarantowania samo-
wystarczalno�ci �ywno�ciowej kraju.  

Polska wynios�a z okresu transformacji ustrojowej kilka ostrzegawczych 
do�wiadcze	 w sferze obrony swojego poziomu produkcji rolnej i �ywno�ci. 
Powinna uwzgl�dni� te do�wiadczenia. Do�wiadczeniem najbardziej widocz-
nym by�o niemal ca�kowite zlekcewa�enie mo�liwo�ci stworzenia w Polsce 
wielkiego „zag��bia” europejskiego produkcji mi�sa ko	skiego. Na pocz�tku 
transformacji polskie rolnictwo posiada�o oko�o 700 tys. klaczy, które przesta�y 
by� u�ywane jako si�a poci�gowa, ale mog�y rodzi� m�ode �rebaki przeznaczane 
na mi�so. Przez ca�y okres transformacji by� popyt na mi�so ko	skie w Europie, 
jak równie� na rozleg�ych rynkach islamskich. Polska nie doceni�a mo�liwo�ci 
wytworzenia wielkiego o�rodka produkcji mi�sa ko	skiego.  

By�a to konsekwencja neoliberalnego dogmatyzmu. Dominowa�a miano-
wicie neoliberalna wiara, �e zorganizuj� to przedsi�biorstwa mi�dzynarodowe 
bez trudu polskiego. Tymczasem zagraniczne przedsi�biorstwa globalne nie by-
�y zainteresowane tworzeniem dla Polski o�rodka produkcji mi�sa ko	skiego. 
Ci�gle jednak nie jest wykluczona mo�liwo�� tworzenia pewnych, niestety ju� 
tylko ma�ych o�rodków na niewielk� skal� na konkretne zamówienia niektórych 
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krajów islamskich. Problem zas�uguje na podj�cie. Ci�gle jeszcze funkcjonuj� 
rolnicze umiej�tno�ci chowu koni w Polsce.  

W 1980 r. Polska posiada�a 12,6 mln sztuk byd�a (patrz: GUS: U�ytko-
wanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pog�owie zwierz�t gospodarskich 
w 2001 r.). W okresie 1980-2009 liczba pog�owia  spad�a do poziomu 5,4 mln 
sztuk. Spadek pog�owia byd�a by� w g�ównej mierze konsekwencj� blokady 
gospodarczej Polski stanowi�cej konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego w 1981 r. Ta konsekwencja by�a nie do unikni�cia. Eksport wo�o-
winy po zastosowaniu blokady handlu zagranicznego dla Polski nie mia� szans 
kontynuacji.  

Natomiast nie ma logicznego wyt�umaczenia faktu, dlaczego w omawia-
nym okresie spad�a w kraju konsumpcja mi�sa wo�owego z 18 kg do 2,0 kg na 
mieszka	ca. Sta�o si� to w warunkach nieuzasadnionej ekstensyfikacji u�ytków 
zielonych.  

Co wi�cej, w omawianym czasie nast�pi� tak�e spadek konsumpcji mleka 
na osob� z ponad 300 litrów do 173 litrów rocznie. Przyczyn� bezpo�redni� by�o 
wycofanie dop�at bud�etowych do konsumpcji mleka, a w tym dop�at do kon-
sumpcji mleka w barach mlecznych, w sto�ówkach, w szko�ach itp.  

Zmniejszenie konsumpcji wo�owiny i mleka obni�y�o poziom spo�ycia 
bia�ka zwierz�cego i wapnia. Mi�so wo�owe jest �ród�em cennych aminokwa-
sów i �elaza, a mleko jest trudnym w polskich warunkach do zast�pienia �ró-
d�em wapnia potrzebnego do wzrostu i regeneracji ludzkiego uk�adu kostnego. 
Kraje po�o�one w tej samej lub podobnej szeroko�ci geograficznej spo�ywaj� 
dwukrotnie wi�cej mleka na osob� rocznie ni� Polska. Francja, Belgia, kraje 
skandynawskie konsumuj� dwukrotnie wi�cej mleka i przetworów na osob� 
rocznie ni� Polska. W polskiej strukturze �ywno�ciowej nie ma wyra�nego sub-
stytutu konsumpcji mleka i jego przetworów w stosunku do krajów, które kon-
sumuj� o wiele wi�cej mleka ni� Polacy. Niedobór aminokwasów zawartych 
w mi�sie wo�owym, �elaza w wo�owinie oraz wapnia w mleku mo�e w d�ugim 
okresie obni�y� kondycj� zdrowotn� polskiego spo�ecze	stwa.  

W ostatnich 20 latach Polska co czwarty rok by�a eksporterem niewielkiej 
ilo�ci zbo�a, a przez 3 lata na ka�de 4 lata by�a importerem netto ziarna zbó� 
(patrz W. Michna: Pilnie potrzebny do rozwi�zania w rolnictwie polskim: 
IRiG�-PIB, Warszawa 2007). Brak jest nawet nadwy�ek eksportowych ziarna 
�yta, które jest polsk� specjalno�ci� produkcyjn�. Nieuzasadniony wydaje si� 
te� import takich zbó�, jak orkisz, chocia� import ten dotyczy drobiazgowej ilo-
�ci. Niedobory ziarna zbó� wyst�puj� tak�e w latach, w których stwierdza si� 
licz�ce si� powierzchnie od�ogów. Nie ma wi�c uzasadnienia fakt, �e Polska jest 
w d�ugim okresie czasu importerem ziarna zbó�. Obecnie, gdy cz��� ziarna zbó� 
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przeznaczana jest na produkcj� paliw p�ynnych do samochodów, import netto 
ziarna zbó� nabiera nowego znaczenia. Uwidacznia deficyt. Stopniowa likwida-
cja ró�nych zapa�ci produkcyjnych, jak np. zapa�� w stanie pog�owia byd�a czy 
te� w konsumpcji mleka, powinny by� w najbli�szych dekadach wyeliminowa-
ne. Nie ma uzasadnienia zbyt niska konsumpcj� mi�sa wo�owego i mleka. Nie-
uprawniona naukowo by�a w ci�gu ostatnich dekad sta�a publikacja ostrze�e	 
przed konsumpcj� mi�sa czerwonego w warunkach, kiedy konsumpcja mi�sa 
wo�owego spada�a do 2 kg na osob� rocznie. Zasadne by�y jedynie ostrze�enia 
przed konsumpcj� mi�sa t�ustego.  

Nie znajduje uzasadnienia deficyt oko�o 1.0 mln pni pszczó�. Szacuje si�, 
�e w polskim rolnictwie powinno wyst�powa� oko�o 2,0 mln pni pszczó�, a jest 
ich w Polsce oko�o po�ow� mniej. Pszczo�y podnosz� plony przez zapylanie ro-
�lin. Ich wp�yw na skal� produkcji szacuje si� na 20% plonów. Ponadto s� inte-
resuj�cym elementem produkcji. Pszczo�y przynosz� pszczelarzom du�o korzy-
�ci. Mog� przyci�gn�� wiele osób do ciekawej i po�ytecznej pracy. W Polsce 
nie powinno by� deficytu pszczelarzy i pszczó�.  

 

6.2. Ocena poziomu od�ywiania si� polskiego spo�ecze	stwa na prze�omie 
XX i XXI wieku na tle tendencji zmian w od�ywianiu si� spo�ecze	stw  
krajów UE  

 
W ko	cowych dekadach XX wieku oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku 

zarysowa�a si� wyra�nie w krajach Unii Europejskiej tendencja wzrostu spo�y-
cia produktów zwierz�cych, t�uszczów ro�linnych oraz warzyw i owoców. O ile 
w pierwszych dekadach po II wojnie �wiatowej, nauka europejska o �ywieniu 
cz�owieka wyra�a�a opini�, �e najbardziej racjonalnym spo�yciem sk�adników 
od�ywczych jest spo�ycie 1 grama bia�ka na 1 kg wagi cia�a ludzkiego, a w tym 
w równej ilo�ci bia�ka ro�linnego i zwierz�cego, o tyle w ko	cowych dekadach 
XX wieku ogóln� tendencj� w spo�yciu sta�a si� swoista maksymalizacja bia�ka 
zwierz�cego w rocznej diecie Europejczyka. Teoria nie podejmowa�a wyja�nie-
nia tego tematu. Natomiast praktyka wyra�nie zarysowa�a kierunek tendencji. 
Tendencja zmian w strukturze spo�ycia produktów ro�linnych i zwierz�cych 
prezentuje tabela 6.1.  

 
 
 
 



 92

Tabela 6.1. Tendencje w spo�yciu produktów pochodzenia ro�linnego  
i zwierz�cego w krajach Unii Europejskiej w latach 1961-1963 oraz 2001-2003  

– w kilogramach na 1 mieszka	ca oraz w procentach 
Produkty pochodzenia 

ro�linnego zwierz�cego 
zmiana zmiana 

Kraje 
1961- 
-1963 

2001- 
-2003 w kg w proc. 

1961- 
-1963 

2001- 
-2003 w kg w proc. 

Austria 458,1 457,2 -0,9 99,8 329,0 450,0 +121,0 136,8
Belgia 429,5 469,3 +39,8 109,3 292,2 391,9 +99,7 134,1
Bu�garia 523,5 416,3 -107,2 79,5 154,8 235,5 +80,7 152,1
Cypr 410,4 480,6 +70,2 117,1 110,7 333,4 +222,7 301,2
Dania 376,3 492,8 +116,5 131,0 330,7 422,2 +91,5 127,7
Finlandia 349,2 380,3 +31,1 108,9 433,5 475,2 +41,7 109,6
Francja 498,8 477,4 -21,4 95,7 335,6 440,9 +105,3 131,4
Grecja 485,8 702,2 +216,4 144,5 166,9 373,0 +206,1 223,5
Hiszpania 520,9 517,9 -3,0 99,4 149,8 355,9 +206,1 237,6
Holandia 409,4 501,7 +92,3 122,5 370,2 464,8 +94,6 125,6
Irlandia 425,9 592,4 +66,5 115,6 388,1 449,3 +61,2 115,8
Malta 404,0 540,4 +136,4 133,8 204,8 357,8 +153,0 174,7
Niemcy 413,9 447,1 +33,2 108,0 282,8 381,0 +98,2 134,7
Polska 566,6 499,3 -67,3 88,1 295,4 287,0 -8,4 97,2
Portugalia 432,1 626,2 +194,1 144,9 144,5 409,4 +264,9 283,3
Rumunia 432,3 556,7 +124,4 128,8 148,2 286,3 +138,1 193,2
Szwecja 340,1 400,4 +60,3 117,7 385,8 505,4 +119,6 131,0
W�gry 466,1 428,7 -37,4 92,0 223,8 306,8 +83,0 137,1
W. Brytania 395,3 489,1 +93,8 123,7 363,2 357,5 -5,7 98,4
W�ochy 503,7 563,5 +59,8 111,9 206,5 394,6 +188,1 191,1
�ród�o: Kwasek M., Tendencja w spo�yciu  �ywno�ci w krajach Unii Europejskiej, IERiG�- 
-PIB, Program Wieloletni 2005-2009, str. 91.  

 
Tabela 6.1. jednoznacznie potwierdza tez�, �e spo�ecze	stwa krajów Unii 

Europejskiej orientuj� si� na wzrost udzia�u produkcji zwierz�cej w ca�ej masie 
spo�ywanych produktów.  

Co wi�cej, tendencja zmian struktury wzrostu konsumpcji produktów po-
chodzenia zwierz�cego ukierunkowana jest wyra�nie na wzrost konsumpcji 
bia�ka zwierz�cego. Ilustruje to tabela 6.2.  

Idea�em europejskiej my�li �ywieniowej by�a w latach 60. i 70. tzw. dieta 
�ródziemnomorska, która znamionowa�a si� du�ym udzia�em warzyw, owoców 
i ryb. W ko	cowych dekadach XX wieku kraje �ródziemnomorskie porzuci�y 
ide� diety �ródziemnomorskiej na rzecz maksymalizacji konsumpcji mi�sa, 
a w tym bia�ka zwierz�cego, t�uszczów ro�linnych i warzyw. Nie ma ju� w rze-
czywisto�ci ani idei diety �ródziemnomorskiej, ani samej diety �ródziemnomor-
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skiej. Jest ju� tylko wzorzec europejskiej diety znamionuj�cej si� du�ym udzia-
�em produktów zwierz�cych, a w tym bia�ka zwierz�cego.  

 
Tabela 6.2. Spo�ycie bia�ka w krajach Unii Europejskiej w gramach  

na 1 mieszka	ca dziennie w latach 1961-1963 oraz 2001-2003 
Bia�ko 

ogó�em pochodzenia 
ro�linnego zwierz�cego 

Kraje 
1961-1963 2001-2003 

1961-1963 2001-2003 1961-1963 2001-2003 
Austria 89,6 110,7 39,8 41,3 49,8 69,4
Belgia 88,9 91,7 40,3 37,1 48,6 54,6
Bu�garia 91,8 88,7 68,3 44,8 23,5 43,9
Cypr 68,3 104,7 46,9 39,2 21,4 65,5
Dania 80,2 109,8 34,2 38,7 46,0 71,1
Finlandia 94,1 101,7 40,5 38,6 53,6 63,1
Francja 103,3 118,3 45,4 41,0 57,9 77,3
Grecja 84,6 117,0 54,9 54,8 29,7 62,2
Hiszpania 80,3 113,1 52,2 40,7 28,1 72,4
Holandia 86,9 107,5 36,4 37,4 50,5 70,1
Irlandia 102,0 116,9 44,9 43,1 57,1 73,8
Malta 88,0 118,0 56,0 55,9 32,0 62,1
Niemcy 80,6 99,9 35,0 41,3 45,6 58,6
Polska 97,2 99,3 54,1 49,2 43,1 50,1
Portugalia 72,4 118,6 44,9 48,4 27,5 70,2
Rumunia 87,8 109,4 64,2 62,8 23,6 46,6
Szwecja 85,1 106,5 29,7 35,1 55,4 71,4
W�gry 87,3 95,3 52,5 43,5 34,8 51,8
W. Brytania 93,8 103,8 38,5 45,0 55,3 58,8
W�ochy 82,7 113,3 52,6 51,6 30,1 61,7
�ród�o: jak w tabeli 6.1.  

Dr M. Kwasek dokona�a podzia�u 27 krajów Unii Europejskiej wed�ug 
okre�lonych kryteriów jako�ci od�ywiania si� spo�ecze	stw na 11 grup, które 
nazwa�a skupieniami. Polska znalaz�a si� w skupieniu, czyli w grupie podob-
nych wzorców od�ywiania si� spo�ecze	stw razem z otw�. Otó� skupienie pol-
sko-�otewskie znamionuje si� niskim udzia�em konsumpcji bia�ka zwierz�cego 
w konsumowanym bia�ku ogó�em. Udzia� ten we wzorcu polsko-�otewskim wy-
nosi 54,2%, podczas gdy w wi�kszo�ci krajów zbli�ony jest lub przewy�sza po-
ziom 60%. Wzorzec polski znamionuje si� konsumpcj� 51,3 g bia�ka zwierz�ce-
go na dob� chocia� konsumpcja bia�ka zwierz�cego  w wi�kszo�ci krajów Unii 
Europejskiej wynosi ponad 60 gramów na dob�. Jest to znacz�ca ró�nica. Tylko 
spo�ecze	stwa S�owacji, Bu�garii, Czech i W�gier spo�ywaj� nieco mniej bia�ka 
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zwierz�cego na osob� w ci�gu doby ni� spo�ecze	stwo Polski. Spo�ycie w Bu�-
garii i S�owacji jest nie w pe�ni porównywalne ze spo�yciem w Polsce, gdy� 
znamionuje si� du�ym udzia�em spo�ycia soi oraz innych nasion wysokobia�-
kowych, które mog� by� substytutem bia�ka zwierz�cego.  

Z zaprezentowanych informacji wynika jednoznacznie, �e polskie spo�e-
cze	stwo konsumuje znacz�co mniejsz� ilo�� bia�ka zwierz�cego w dobowym 
wzorcu spo�ycia �ywno�ci. Nauka o �ywieniu cz�owieka nie wypowiada si� na 
temat skutków powy�szej ró�nicy poziomu spo�ycia. Porównanie zarówno d�u-
go�ci �ycia ludno�ci w ró�nych krajach, �miertelno�ci niemowl�t, udzia�u lud-
no�ci zapadaj�cej na nowotwory w krajach o ró�nym udziale spo�ycia bia�ka 
zwierz�cego we wzorcu spo�ycia nie daje podstawy do twierdzenia, �e nale�y 
wystrzega� si� np. konsumpcji wo�owiny jak sugeruje to cz�sto polska literatura. 
Zarówno Luksemburg, gdzie konsumpcja wo�owiny wynosi 50 kg na osob� 
rocznie, jak Francja, gdzie konsumpcja mi�sa wolowego wynosi 25 kg na osob� 
znamionuje si� lepszymi wska�nikami kondycji zdrowotnej ni� Polska, gdzie 
spo�ycie wo�owiny wynosi 2,0 kg na osob� rocznie. Nie mo�na tego nie zaak-
centowa� dlatego, �e w polskim doradztwie �ywno�ciowym co najmniej od 
dwóch dekad spotyka si� zalecenia ograniczania konsumpcji mi�sa czerwonego, 
a tak�e akceptacji spadku konsumpcji wo�owiny, mimo i� w tym czasie trwa�a 
stale tendencja ograniczania chowu byd�a. Nauka o �ywieniu cz�owieka nie do-
starcza�a dostatecznie precyzyjnej wiedzy o zasadno�ci hamowania konsumpcji 
wo�owiny. W ten sposób niejako uzasadni�a zasadno�� ograniczania chowu by-
d�a, co dla polskiego rolnictwa jest szkodliwe.  

 

6.3. Wie� wobec nowych horyzontów wzrostu popytu na surowce rolne  
i �ywno�� w �wiecie 

 
Kluczow� kwesti� dla spo�eczno�ci wiejskiej, a zw�aszcza dla tej cz��ci 

spo�eczno�ci, która u�ytkuje gospodarstwa rolne jest oderwanie si� od wpisywa-
nej od kilkudziesi�ciu lat w �wiadomo�� wiejsk� neoliberalnej dewizy zawodo-
wej, w my�l której warunkiem sukcesu jest konkurencja ka�dego z ka�dym. 
Przez wiele pokole	 dzia�acze wiejscy pracowali nad wbudowaniem w wiejsk� 
�wiadomo�� idei, i� warunkiem post�pu i prawid�owych rozwi�za	 w skali wsi, 
gminy, powiatu jest wspó�praca zawodowa spo�ecze	stwa, wsi, gminy, powiatu, 
ale pr�dy neoliberalne przynios�y ide� przeciwstawn�. W my�l tej  zaszczepianej 
od kilkudziesi�ciu lat doktryny tylko konkurencja ka�dego z ka�dym prowadzi 
do sukcesu. W rezultacie doktryna ta nie tylko nie organizuje wsi i gmin we 
wspólnoty rozwi�zuj�ce wiejskie problemy, ale prowadzi do rozpraszania wiej-
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skich si� i �rodków. Zanik�a w ci�gu ostatnich kilkudziesi�ciu lat dzia�alno�� 
organizacji wsi. Idea wyizolowania si� od s�siadów i konkurowania z nimi sta�a 
si� powszechn� warto�ci� wychowawcz�. �adna organizacja wiejska nie niesie 
do wsi idei wspó�pracy i wspó�dzia�ania. Wszystkie nios� idee konkurencji. Jest 
to obce polskiej kulturze.  

St�d w�a�nie sta�o si� trudne organizowanie zespo�ów produkcyjnych, 
spó�dzielni rolniczych, ró�nego rodzaju spó�ek dla konkurencji polskiego rolnic-
twa z rolnictwem innych krajów. Rolnicy krajów s�siednich, zw�aszcza krajów 
zachodnich s� zorganizowani po to, aby zespo�owo broni� swych interesów wo-
bec przemys�u i handlu, wobec w�adz Unii Europejskiej oraz konkurowa� z rol-
nictwem innych krajów, a rolnicy polscy zaniedbali swoje organizacje i stracili 
zdolno�� do wymuszania na organizacjach przemys�owych kontraktacji surow-
ców rolnych, stosowania przez banki rozs�dnych stóp procentowych od kredy-
tów, ustalania zbyt wysokich cen na przemys�owe �rodki dla rolnictwa, a tak�e 
wobec rolnictwa innych krajów. Poszczególni rolnicy nie konkuruj� z rolnikami 
innych krajów. Konkurencja mi�dzy rolnictwem ró�nych krajów urzeczywistnia 
si� przez organizacj� post�pu w ramach w�asnych krajów. Tak w�a�nie konkuru-
j� rolnicy innych krajów z polskim rolnictwem. Tak� w�a�nie konkurencj� mo�-
na obserwowa� tam, gdzie nie ma wspó�pracy.  

Kluczow� wi�c spraw� jest zorganizowanie wsi do obrony interesów za-
wodowych rolników, którzy s� i pozostan� fundamentem rozwoju wsi. Potrzeb-
na jest zorganizowana wie�, a w tym zorganizowani rolnicy, aby skutecznie 
wp�ywa� na wykorzystanie przez polskie rolnictwo �wiatowego wzrostu popytu 
na surowce rolne i �ywno��. Wzrost popytu na rynkach �wiatowych o 25-30% 
w ci�gu kilku dekad XXI wieku tylko wówczas przyniesie polskiemu rolnictwu 
wzrost eksportu, je�li polscy rolnicy zorganizuj� si� i spe�nia� b�d� nast�puj�ce 
warunki: 
� Rolnicy tworzy� b�d� sprawne gospodarstwa rolne, klastry produkcyjne, 

spó�ki, spó�dzielnie dostarczaj�ce du�e partie towarów rolnych o jednoli-
tych cechach, których oczekuj� handel i przemys�; 

� Polscy rolnicy, a wi�c w istocie ich organizacje uzgodni� z przemys�em 
rolnym na terenie kraju d�ugookresow� wspó�prac�, a w tym zasady kon-
traktacji; 

� Rolnicze organizacje zapewni� kontrol� jako�ci towarów eksportowanych 
do innych krajów;  

� Rolnicy i organizacje rolnicze tworzy� b�d� interesuj�ce oferty dla ró�nych 
rynków np. oferty dostaw mi�sa ko	skiego i baraniego czy te� drobiu na 
rynki islamskie, nowe rodzaje przetworów warzyw i owoców na rynki 
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wschodnie, gdzie przez d�ugi okres czasu istnia� b�dzie deficyt warzyw 
i owoców. 

Rolnicy i organizacje rolnicze prowadzi� powinny penetracj� rynków  
europejskich, aby wypatrywa� sprzyjaj�ce nisze i warunki do eksportu polskich 
towarów rolnych oraz �ywno�ciowych na rynki krajów zachodnioeuropejskich.  

Niezb�dne jest zorganizowanie w kraju edukacji s�u��cej produkcji do-
brych rodzajów wo�owiny kulinarnej, aby odbudowa� w kraju poziom kon-
sumpcji wo�owiny do istniej�cego w przesz�o�ci poziomu 18 kg na 1 mieszka	-
ca, a nast�pnie zrówna� konsumpcj� w Polsce ze �rednim poziomem 
konsumpcji w krajach wysoko rozwini�tych Unii Europejskiej, tj. do poziomu 
oko�o 25 kg na mieszka	ca. Inaczej Polska nie wykorzysta u�ytków zielonych, 
których nie nale�y zamienia� na grunty orne. Niezb�dne jest tak�e zwi�kszenie 
konsumpcji mleka i przetworów ze 173 litrów na osob� rocznie do ponad 300 
litrów na 1 mieszka	ca rocznie. Bez tego nie da si� zapewni� ochrony gleb 
przed utrat� �yzno�ci, a tak�e nie jest mo�liwe zapewnienie zbilansowania po-
trzeb i zu�ycia w ludzkich organizmach takich sk�adników, jak wap	, �elazo, 
8 aminokwasów, których organizm ludzki nie wytwarza i potrzebuje w codzien-
nym po�ywieniu. Wyzwaniem na najbli�sze 4 dekady dla polskiego rolnictwa 
jest odrobienie b��dów minionych 4 dekad, w czasie których nast�pi�a powa�na 
zapa�� produkcji zwierz�cej. Nie ma uzasadnienia, aby Polska nale�a�a do euro-
pejskich grup konsumpcyjnych o najni�szym poziomie produktów zwierz�cych.  

Wreszcie ci�gle pozostaje aktualna kwestia troski o dostateczny poziom 
witamin w �ywno�ci. Ci�g�o�� dostarczania witamin w ci�gu ca�ego roku jest 
trudnym problemem do rozwi�zania. Razem wi�c z post�pem produkcji warzyw 
i owoców, które s� najcz��ciej �ród�em witamin, doskonali� si� powinny meto-
dy przechowywania.  

Zarówno wyniki badania krajowych o�rodków badawczych, jak równie� 
badania mi�dzynarodowe zwracaj� Polsce uwag� na fakt, i� oko�o 15% spo�e-
cze	stwa ogó�em, a w tym oko�o 25% dzieci i m�odzie�y znamionuje si� ró�-
nymi formami niedo�ywienia. Niedo�ywienie stwierdzaj� do�� cz�sto o�rodki 
badawcze zajmuj�ce si� stanem zdrowia m�odzie�y szkolnej, a w tym stanu od-
�ywiania m�odzie�y. Niedo�ywienie polega najcz��ciej na braku systematyczno-
�ci w od�ywianiu, na braku niektórych sk�adników od�ywczych, np. bia�ka, 
wapnia, �elaza, witamin itp.  

Polska nie mo�e akceptowa� sytuacji, w której jakakolwiek cz��� dzieci 
i m�odzie�y jest niedo�ywiona. Niedo�ywienie w okresie dzieci	stwa zmniejsza 
kondycj� cz�owieka na ca�e �ycie. Stanowi globalne zagro�enie i ekonomiczn� 
strat�. Wymaga ca�kowitej eliminacji. Wsz�dzie, gdzie wynika z braku �wiado-
mo�ci rodziców niezb�dna jest interwencja edukacyjna w�adz pa	stwowych.  
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Wsz�dzie jednak, gdzie niedo�ywienie jest wynikiem ubóstwa rodzin, konieczna 
jest interwencja finansowa pa	stwa. W XXI wieku Europa nie b�dzie akcepto-
wa�a niedo�ywienia dzieci i m�odzie�y w �adnym kraju.  

W ci�gu 4 najbli�szych dekad zmieni si� radykalnie struktura agrarna. 
Wed�ug spisu rolnego 2010, 124 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powy-
�ej 20 ha u�ytków rolnych u�ytkowa�o 7 510 tys. ha u�ytków rolnych. Mo�na 
zak�ada�, �e s� to gospodarstwa zdolne do odtwarzania potencja�u. Pozosta�e 
2 154 tys. gospodarstw, a w tym 1 439 tys. powy�ej 1 ha UR, u�ytkowa�y po-
wierzchni� 8 024 tys. ha. Tylko cz��� z tych gospodarstw posiada zdolno�� do 
odtwarzania potencja�u produkcyjnego. W ci�gu najbli�szych 4 dekad, liczba 
gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 do 20 ha zmniejszy si� co najmniej 
3 lub nawet 4-krotnie, a ich powierzchnia u�ytków ograniczy si� do 3-3,5 mln 
ha UR. Niezb�dne jest bowiem, aby nie mniej ni� 12,0 mln ha UR znalaz�o si� 
w gospodarstwach zdolnych do odtwarzania potencja�u produkcyjnego i nak�a-
dów na produkcj� bie��c� zgodnych z wymogami ekologicznymi i agronomicz-
nymi. Tylko w takiej sytuacji polskie rolnictwo b�dzie w stanie osi�ga� zbiór 
produkcji ro�linnej w �rednich warunkach klimatycznych ka�dego roku o warto-
�ci oko�o 62 mln ton przeliczeniowego ziarna zbó�, co:  

Po pierwsze: mo�e zapewni� samowystarczalno�� �ywno�ciow� kraju, 
Po drugie: mo�e zapewni� minimum biomasy na cele produkcji paliw od-

nawialnych,  
Po trzecie: pozwoli skorzysta� ze wzrostu �wiatowego popytu na surowce 

rolne i �ywno��, a wi�c stworzy� warunki do eksportu netto surowców rolnych 
i �ywno�ci.  

Trzeba przezwyci��y� legend�, �e drobne gospodarstwa rolne, nawet je�li 
nie maj� zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjnego, zabezpiecza inte-
res narodu je�li tylko b�d� wielofunkcyjne, a wi�c b�d� zajmowa�y si� wieloma 
rodzajami dzia�alno�ci. Gospodarstwo rolne, które zajmuje si� wieloma rodza-
jami dzia�alno�ci wcze�niej czy pó�niej koncentruje uwag� na pozarolniczych 
zaj�ciach. Nie optymalizuje wyników rolnych. Gospodarstwo rolne, jak ka�dy 
warsztat produkcyjny, wymaga specjalizacji. Nie ma alternatywy dla specjaliza-
cji. Rozwi�zanie strukturalne nie jest wi�c �atwe do realizacji. Wymaga wielkie-
go wysi�ku organizacyjnego i powszechnego porozumienia si� w�adz pa	stwo-
wych ze spo�ecze	stwem wiejskim w kwestiach przemian struktury agrarnej, 
zasad wydzier�awiania ziemi, zasad i sposobów rezygnacji z prowadzenia go-
spodarstwa rolnego i podejmowania pracy pozarolniczej.  

Nale�y przewidywa�, �e kilkaset tysi�cy wiejskich gospodarstw domo-
wych zarówno takich, które u�ytkuj� dzia�ki rolne o powierzchni mniejszej ni� 
1,0 ha UR, jak i takich, które b�d� posiada�y gospodarstwa rolne o wi�kszej po-
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wierzchni ni� 1 ha, b�d� nadal tak�e w 2050 r. utrzymywa�y si� g�ównie z rent 
i emerytur lub z pracy pozarolniczej. Wymienione wy�ej gospodarstwa rolne 
b�d� dla nich dodatkowym �ród�em dochodu.  

Ci�gle wa�nym problemem b�dzie osi�ganie na tych ma�ych dzia�kach 
pewnego minimum produkcji. Ziemia jest wprawdzie w�asno�ci� indywidualn� 
i by�oby b��dem os�abienie wagi tej w�asno�ci, ale ziemia jest tak�e pod niektó-
rymi wzgl�dami w�asno�ci� ca�ego narodu. Ca�y naród j� chroni� przez wieki 
i chroni, ale ma równie� prawo nie godzi� si� na jej niszczenie, ska�enie, zanie-
dbanie, niewykorzystywanie dla potrzeb wy�ywienia narodu. Naród wymaga, 
aby ziemia rodzi�a minimalny plon, który s�u�y narodowi. W�asno�� gwarantuje 
w�a�cicielowi korzy�ci, ale tylko wtedy, gdy ziemia s�u�y wy�ywieniu narodu. 
Minimalny plon musz� osi�ga� wszyscy, którzy maj� ziemi�. Je�li tego obo-
wi�zku nie chc� honorowa�, musz� p�aci� podatek katastralny.  

Wa�ne jest wi�c, by grupa gospodarstw, która b�dzie utrzymywa�a si� 
g�ównie ze �róde� pozarolniczych, ale posiada� b�dzie ziemi�, mia�a obowi�zek 
minimalnego poziomu zagospodarowania ziemi. Je�li IUNG uwa�a, �e polskie 
ziemie powinny zapewnia� �redni plon roczny w wysoko�ci oko�o 4, 3tony ziar-
na, to �redni plon w�a�cicieli ma�ych dzia�ek nie powinien by� mniejszy ni� np. 
2,5 tony przeliczeniowego ziarna zbó� (2/3 plonu).   

 

6.4. Niezbywalne zobowi�zania polskiej wsi i polskiego rolnictwa wobec  
ca�ego narodu na ca�e pó�wiecze XXI wieku  

 
Istniej� przes�anki przyrodnicze, materialne i intelektualne do postawienia 

wobec wsi i rolnictwa nast�puj�cych zada	 do osi�gni�cia w okresie pierwszego 
pó�wiecza XXI wieku:  

Po pierwsze: stworzenie produkcyjnych przes�anek do osi�gni�cia porów-
nywalnego z poziomem europejskich krajów i najbardziej optymalnym spo�y-
ciu, a wi�c poziomem grupy krajów, w sk�ad których wchodz�: Francja, Belgia, 
Szwecja, Finlandia, Niemcy, Austria, Czechy; 

Po drugie: stworzenie przes�anek do urzeczywistniania samowystarczal-
no�ci �ywno�ciowej kraju rozumianej jako dodatni bilans eksportu i importu 
surowców rolnych �ywno�ci w d�ugim okresie czasu; 

Po trzecie: powinna skorzysta� z mo�liwo�ci zwi�kszenia eksportu su-
rowców rolnych i �ywno�ci w nie mniejszym stopniu ni� wzrasta� b�dzie w ci�-
gu najbli�szych 4 dekad �wiatowy popyt na europejskie towary rolne i �ywno-
�ciowe. Nie powinna powtórzy� si� sytuacja minionych 4 dekad, kiedy Polska 
by�a krajem, który najwi�cej z europejskich krajów �redniej wielko�ci wytraca� 
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potencja�u produkcyjnego, a w tym produkcj�, konsumpcj� i eksport oraz baz� 
eksportow�. Innymi s�owy, Polska powinna obroni� si� przed inercj� ogranicza-
nia  kondycji rozwojowej i wej�� na co najmniej �rednioeuropejski poziom roz-
woju produkcji rolnej, eksportu, konsumpcji.  

Zobowi�zania powy�sze rolnictwa i wsi nie wynikaj� ani z nagromadze-
nia w ostatnich dekadach przez gospodarstwa rolne kapita�u finansowego i rze-
czowego, ani z ukszta�towania si� szczególnie korzystnej kondycji gospodarstw 
rolnych. Kondycja polskiego rolnictwa jest s�aba na tle kondycji rolnictwa euro-
pejskiego. Zobowi�zania rolnictwa wynikaj� z istnienia szansy pozarolniczego 
rozwoju wsi, jaki jest mo�liwy do uruchomienia i powinien by� uruchomiony. 
Pozarolniczy rozwój wsi powinien uruchomi� aktywno�� ca�ej ludno�ci wiej-
skiej w tworzeniu nowej struktury wsi, a w tym nowej struktury agrarnej, a co za 
tym idzie, równie� nowej kondycji gospodarstw rolnych.  

Wie� i rolnictwo prze�ywaj� pewien strukturalny zastój. Na 1 563,4 tys. 
gospodarstw rolnych powy�ej 1 ha zdolno�� do odtwarzania potencja�u produk-
cyjnego posiada niespe�na 300 tys. gospodarstw. Nie wi�cej ni� 80-100 tys. go-
spodarstw nie posiadaj�cych zdolno�ci do odtwarzania potencja�u produkcyjne-
go ma ewentualne szanse osi�gn�� zdolno�� do odtwarzania potencja�u 
gospodarczego. Tak wi�c razem niespe�na 400 tys. gospodarstw rolnych ma 
szanse posiada� zdolno�� do odtwarzania potencja�u produkcyjnego.  

Blisko 1,2 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powy�ej 1 ha UR nie 
posiada zdolno�ci ani do odtwarzania potencja�u produkcyjnego, ani do nak�a-
dów na produkcj� bie��c�. Te gospodarstwa nie s� w stanie wykorzystywa� 
zdolno�ci u�ytków do uprawy ro�lin.  

Wytwarzane produkty rolne, które mog� by� przeznaczane na sprzeda� 
stanowi� z regu�y ma�e partie towaru. Co wi�cej, stanowi� zró�nicowany mate-
ria� surowcowy. Nie wspó�pracuj�cy ze sob� s�siedzi nie produkuj� ro�lin tych 
samych odmian. Równie� standardy jako�ciowe s� inne. Pod pretekstami nad-
miernego zró�nicowania towarów, zbyt ma�ych partii dostaw o jednakowej jako�ci, 
ró�nej jako�ci przygotowania, ró�nej wilgotno�ci ziarna, ró�nej jako�ci opakowa-
nia, handel i przemys� unika kontraktacji i skupu w drobnych gospodarstwach. 
Przemys� preferuje import surowców spoza granicy w wielkich partiach.  


rednie i wi�ksze gospodarstwa rolne znajduj� porozumienie z instytu-
cjami skupowymi i przetwórczymi, a drobne gospodarstwa s� ca�kowicie margi-
nalizowane. Ma�e gospodarstwa s� spychane poza rynek. Trac� sens produkcji. 
Rezygnacja z rolnictwa wymaga pozarolniczego zatrudnienia, którego brak. Po-
nadto w tradycji wiejskiej sprzeda� ziemi jest czynem niegodnym rolnika. 
Sprzeda� jest skazywaniem rodziny na ca�kowite ubóstwo. Dla rolnika dopusz-
czalne by�oby wydzier�awianie ziemi innemu rolnikowi, gdyby by�o pozarolni-
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cze miejsce pracy. Takich miejsc pracy brak. St�d pewne jest, �e zmiana struk-
tury mo�e rozpocz�� si� od budowy nowych miejsc pracy i wydzier�awiania 
ziemi rolnikom, którzy posiadaj� gospodarstwa rodzinne dysponuj�ce zdolno-
�ci� do odtwarzania potencja�u produkcyjnego.  

Równie� próba przekszta�cania rozdrobnionego rolnictwa w wielkoobsza-
rowe gospodarstwa prywatne jest nieakceptowana. Nierealna jest struktura w�a-
sno�ci obszarniczej oparta na robotnikach nie zwi�zanych �adn� form� akcjona-
riatu w�asno�ciowego z gospodarstwem. Model produkcji oparty na relacji 
w�a�ciciel obszarnik oraz robotnik-parobek, którego mo�na zwolni� i wyrzuci� 
ka�dego dnia, nie jest akceptowalnym wzorcem ustroju rolnego.  

St�d te� równowag� spo�eczn� mo�e zapewni� system indywidualnych 
gospodarstw rodzinnych z zachowaniem w�asno�ci ziemi przez system dzier-
�aw. Tylko akceptowalny wzorzec ustrojowy mo�e stworzy� harmoni� spo-
�eczn�, która zapewni integracj� si� i �rodków potrzebn� do zapewnienia spoko-
ju spo�ecznego, niezb�dnego wzrostu produkcji i samowystarczalno�ci 
�ywno�ciowej kraju.  
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Rozdzia� 7. Udzia� wsi w kreacji epoki odnawialnych �róde�  
energii w pierwszej po�owie XXI wieku 

 
W 2010 r. opublikowana zosta�a we Francji ksi��ka pt. „Przysz�o�� na-

szego przemys�u”16, która informuje m.in. o zró�nicowaniu poziomu zu�ycia 
surowców w ró�nych krajach �wiata, zw�aszcza w kontek�cie poziomu warun-
ków �ycia w Europie. Publikacja ta informuje, �e roczna konsumpcja energii 
w Stanach Zjednoczonych w przeliczeniu na jednego mieszka	ca tego kraju sta-
nowi�a w I dekadzie XXI wieku ekwiwalent 7 943 tony ropy naftowej (petrole) 
rocznie na osob�. Spo�ycie w Europie i Japonii by�o równowa�ne 4 200 tonom 
ropy naftowej na 1 mieszka	ca. Natomiast w Chinach spo�ycie energii wyrazi�o 
si� równowa�nikiem 960 ton ropy naftowej na 1 osob�.  

Ten sam Amerykanin, który konsumuje rocznie energi� stanowi�c� rów-
nowa�nik 7 943 tony ropy naftowej, konsumuj�c rocznie bezpo�rednio i po�red-
nio 1 600 m3 s�odkiej wody. Europejczyk konsumuje porównawczo 550 m3 wo-
dy rocznie. Powy�sze informacje ilustruj� zró�nicowanie konsumpcji surowców 
w �wiecie.  

Ro�nie konsumpcja energii na 1 mieszka	ca �wiata, ro�nie liczba miesz-
ka	ców �wiata, ale nie powi�kszaj� si� zasoby kopalnych �róde� energii. Przy 
gigantycznym spo�yciu corocznym w�gla kamiennego i brunatnego, kopalnej 
ropy naftowej, kopalnego gazu oraz innych form w�glowodorów energetycz-
nych nieuchronne jest wyczerpanie si� naturalnych zasobów przyrodniczych 
�róde� energii. Jest prawdopodobne, �e naturalnych kopalnych zasobów w�gla 
oraz zasobów w�glowodorowych wystarczy�oby przy obecnych zasadach pro-
dukcji i dystrybucji rynkowej nawet na 100 lub nawet 200 lat dla krajów zdol-
nych do p�acenia wysokich cen za jednostk� kopalnej energii. Niestety, nie ma 
mo�liwo�ci ustanowienia nawet tak krótkiego okresu beztroski o kreacj� odna-
wialnych �róde� energii.  

G�ówn� przyczyn� braku warunków do ustanowienia nawet „krótkiego 
spokoju historycznego” w kwestii wyczerpywania si� zasobów ropy naftowej 
i gazu jest fakt, i� ponad 80% niewyczerpanych jeszcze zasobów z�ó� ropy naf-
towej i gazu znajduje si� w krajach islamskich. Tymczasem cywilizacja islam-
ska kieruje si� innymi wyznacznikami dzia�ania ni� pozosta�e 6 cywilizacji. Nie 
ma �adnych przes�anek do za�o�enia, �e w ci�gu najbli�szych 100-200 lat zmie-
ni si� w tej kwestii sytuacja. Cywilizacja islamska b�dzie deklarowa�a lojalno�� 
wobec humanitaryzmu, ale nadal ka�da religijna wspólnota regionalna zachowa 

                                           
16 Legar J., L’avenir de notre industrie, AFNOR 2010: AFNOR-11 rue Francis de Pressense, 
93571 La Plaine Saint-Denis Codex, str. 41.  
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prawo do odr�bnego rozumienia zasad islamu. Islam jest i b�dzie d�ugo cywili-
zacj� nieprzewidywaln�. Dotyczy to i dotyczy� b�dzie m.in. produkcji i dystry-
bucji zasobów kopalnych �róde� energii. Islam nie posiada centralnego o�rodka 
swej filozofii. Nie ma przes�anek do hipotezy, �e taki powstanie. By� mo�e fi-
nansowa� b�dzie obok siebie ró�ne filozofie i interpretacje.  


wiat jest skazany wi�c na rozwi�zywanie problemów odnawialnych  
�róde� energii wcze�niej ni� wyczerpi� si� na planecie Ziemia naturalne �ród�a 
ropy, gazu, w�gla. Sprawy s� pilniejsze ni� wynika�oby to z bilansu zasobów 
ropy, gazu i innych �róde� energii. Stopnia pilno�ci nie da si� ustali�.  

Wprawdzie wielk� nadziej�, jak� stworzy�a wizja rozwoju energii atomo-
wej, ci�gle jest �ywa i nie umiera, ale te� natrafia na przeszkody rozwoju, które 
mog� okaza� si� nie do pokonania. Produkcja energii atomowej jest zwi�zana 
z ró�nymi zagro�eniami. Co wi�cej, zwi�zana jest z tworzeniem gigantycznej 
ilo�ci promieniotwórczych odpadów, które mog� by� pocz�tkiem ró�nych za-
gro�e	. Nawet najbogatsze i technicznie wysokosprawne pa	stwo, jakie stano-
wi� Niemcy, podj��o decyzj� zamkni�cia elektrowni atomowych w 2022 r. 
Trudno w�adze tego kraju pos�dzi� o lekkomy�lno�� w tej kwestii.  

Tak wi�c, je�li u�ytkowanie (tj. spalanie) w�gla kamiennego i brunatnego 
trzeba ogranicza�, aby nie emitowa� dwutlenku w�gla do atmosfery, bo to grozi 
zmian� klimatu, je�li ropa i gaz wyczerpuj� si� na planecie Ziemia, je�li energia 
atomowa jest no�nikiem ró�nych zagro�e	, to pozostaje kwestia intensywnego 
szukania �róde� odnawialnych energii. Deficyt energii grozi zastojem w rozwoju.  

Powstaje proste pytanie, gdzie mo�na znale�� �ród�a odnawialnej energii 
zdolne do globalnego zaspokojenia potrzeb energetycznych bez przej�cia pro-
dukcji i dystrybucji w r�ce globalnych mafii energetycznych? Takie mafijne 
korporacje �wiatowe mog� powsta� i przy pomocy szanta�u energetycznego 
zniszczy� w �wiecie demokracj�, humanitaryzm, warto�ci humanistyczne itp. 
Dotychczasowy rozwój globalizacji gospodarczej sugeruje, �e zasadne jest oba-
wianie si� takich negatywnych skutków, je�li w zakresie energetyki nie b�dzie 
narodowych instrumentów ochrony bezpiecze	stwa energetycznego.  

Mo�na oczywi�cie toczy� spory o to, czy bezpiecze	stwo energetyczne 
powinno mie� charakter narodowy czy mo�e wystarczy tylko, je�li b�dzie bez-
piecze	stwo mi�dzynarodowe, np. unijne. Otó� ostatnie, cz�sto manifestowane 
przy ró�nych okazjach, próby podzia�u Unijnej Europy, na dwie cz��ci o ró�-
nych pr�dko�ciach rozwoju mog� by� wykorzystane do podzia�u Unii na dwie 
cz��ci pod wzgl�dem bezpiecze	stwa energetycznego, dwóch cz��ci o ró�nych 
jako�ciach demokracji itp. Ponadto, je�li mo�na Uni� podzieli� na dwie cz��ci, 
to dlaczego nie mo�na podzieli� na 4 cz��ci. Ka�de dzielenie jest fatalne. Trzeba 
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wi�c dba� o narodowe bezpiecze	stwo energetyczne, aby nie uzale�ni� si� w tej 
kwestii od �adnych innych krajów.  

Europa, a konkretnie Unia Europejska, podzielona na dwie lub wi�cej 
cz��ci Europy o ró�nych pr�dko�ciach rozwoju nie b�dzie ju� Uni�. B�dzie ju� 
tylko  stowarzyszeniem handlowym.  

 

7.1. Co znaczy poj�cie odnawialne �ród�a energii i gdzie ich nale�y  
poszukiwa�?  

 
U�ytkowanymi w �wiecie odnawialnymi �ród�ami energii s� na wielk� 

skal� elektrownie wodne. Elektrownie te korzystaj� ze sp�ywu wody. Wnoszenie 
wody na du�e wysoko�ci zapewnia obieg wody na planecie Ziemia. Obieg ten 
jest zjawiskiem trwa�ym, a wi�c odnawialnym.  

Niestety, lokalizacja elektrowni wodnej wymaga okre�lonego ukszta�to-
wania zbiorników wodnych i rzek. Nie mo�e by� instalowana w dowolnym 
miejscu. Mo�liwo�ci budowy elektrowni wodnych s� wi�c ograniczone.  

Stosowane s� tak�e od setek lat wiatraki, jako �ród�a energii. S� nadal 
wielk� nadziej� �wiata. W 2030 r. Unia Europejska zamierza dzi�ki wiatrakom 
uzyska� 30% elektryczno�ci. W przesz�o�ci wiatraki stosowane by�y g�ównie 
jako silniki s�u��ce do mielenia zbó�. Obecnie s�u�� jako �ród�o si�y potrzebnej 
do uruchamiania i pracy urz�dze	 pr�dotwórczych. Instalowane s� w regionach, 
w których wyst�puj� zdecydowane wiatry przez wiele dni w roku. Zalet� ich jest 
zdolno�� do korzystania z naturalnych ruchów powietrza. Stosowanie wiatraka 
lub stosowanie zespo�u wiatraków jest ograniczone bardzo cz�sto trudno�ciami 
przy��czania urz�dze	 pr�dotwórczych do ogólnokrajowej sieci elektrycznej. 
Poszukiwana jest wi�c mo�liwo�� wykorzystania elektryczno�ci wiatraków 
w inny sposób ni� przy��czanie ich do systemu sieci elektrycznej. Wiele pro-
blemów wynika te� z faktu, i� wiatraki jako �ród�o si�y s�u��cej uruchamianiu 
urz�dze	 pr�dotwórczych maj� charakter zmienny. W nieprzewidywalnym cza-
sie wy��czaj� si� na nieprzewidywalnie d�ug� przerw�. Tym niemniej stanowi� 
realny instrument wykorzystania si�y wiatrów, z której nie mo�na rezygnowa�.  

Polska mo�e i powinna upowszechnia� wykorzystywanie si�owni wiatro-
wych do wytwarzania elektryczno�ci. Potrzebny jest wielki program produkcji 
elektryczno�ci przy pomocy wiatraków. Zas�uguje to na narodowy program. 
Swoistym zobowi�zaniem do takiego programu narodowego jest program Unii, 
który zak�ada osi�gni�cie 30% elektryczno�ci dzi�ki wiatrakom w 2030 r.  

Realnym �ród�em energii s� lub mog� by� gor�ce �ród�a wody g��bino-
wej. Dotychczas odkryte i u�ytkowane �ród�a zach�caj� do poszukiwania, uru-
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chamiania i u�ytkowania tych wód przynajmniej do celów leczniczych. Trudno-
�ci wykorzystywania tych wód wi�za�y si� dotychczas z faktem, i� gor�ce �ród�a 
wody s� bardzo cz�sto intensywnie s�one, co utrudnia ochron� przewodów przed 
korozj� oraz zagospodarowanie ostyg�ej wody s�onej. Trudno jest s�on� wod� 
ostyg�� na powierzchni ziemi wt�oczy� powtórnie g��boko pod ziemi�, aby sta�a 
si� znów gor�ca. Wa�ne jest jednak, aby �ród�a wody gor�cej sta�y si� �ród�em 
ocieplania mieszka	 we wsiach i miastach, a wsz�dzie, gdzie jest to zasadne, 
sta�y si� basenami k�pielowymi s�u��cymi do leczenia i rehabilitacji.  

 

7.2. Na okres krótki oraz na okres �redni najpewniejsze jest rozwi�zywanie 
kryzysu paliw pochodzenia petrochemicznego biopaliwami pochodzenia 
rolniczego  

 
Komunikacja samochodowa wymaga paliw p�ynnych lub skroplonego ga-

zu. Paliwa sta�e nie mog� by� u�ywane jako �ród�o energii do przemieszczania 
pojazdów zarówno ze wzgl�du na obj�to��, jak i na ci��ar w stosunku do zawar-
to�ci energii. Do wytwarzania paliw p�ynnych mog� s�u�y� produkty rolne. Rol-
ne produkty po przetworzeniu przemys�owym na alkohole lub odpowiednio 
spr��one gazy s� ju� od wielu lat u�ywane w �wiecie do nap�du samochodów. 
Zw�aszcza u�ytkowanie „suchego” spirytusu etylowego lub dodatku takiego spi-
rytusu do paliwa petrochemicznego jest praktykowane od wielu lat.  

Najwi�kszy udzia� alkoholu (w postaci „suchego spirytusu”) wyst�puje 
w Brazylii, która spirytus etylowy wytwarza z cukru trzcinowego. Publikacje 
�wiatowe informuj�, �e 1/3 nowych samochodów dostosowywana jest w Brazy-
lii do nap�du spirytusowego, 1/3 do mieszanki spirytusu z paliwem petroche-
micznym oraz 1/3 do nap�du petrochemicznego. 
wiatowe agencje prasowe po-
informowa�y �wiat w czerwcu 2011 r., �e Brazylia odkry�a wielkie z�o�a ropy 
naftowej. Nale�y zak�ada�, �e w Brazylii b�dzie równolegle rozwija� si� pro-
dukcja etanolu z cukru trzcinowego i produkcja paliw petrochemicznych.  

Struktur� zu�ycia paliw w Europie na pocz�tku XXI wieku prezentuje ta-
bela 6.1.  

W ci�gu ostatniej dekady zmniejszy� si� udzia� paliw petrochemicznych 
i gazowych, a zwi�kszy� si� udzia� zu�ywanych paliw odnawialnych i nuklearnych.  

W Europie zu�ycie paliw odnawialnych w 2010 r. wynios�o oko�o 12%17, 
a w 2020 r. wyniesie 20% ca�o�ci zu�ywanych paliw. W 2004 r. Unia Europejska 
zu�y�a 1,2 mln ton ziarna zbó� oraz 1,0 mln ton buraków cukrowych, co stanowi-
                                           
17 Commission Europeenne: Fact Sweet: Les biocarburants dans l’union Europeene: une 
perspective agricole.  
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�o 0,4% i 0,8% tych produktów. Polska zu�ywa rocznie tylko oko�o 100 tys. ton 
biodiesla i 51 tys. ton etanolu. Polska technologia pozwala na otrzymywanie 370 
kg biopaliwa z 1 tony nasion rzepaku. Najwi�cej rzepaku na paliwa przeznacza 
Francja. Posiada ona zarówno dobre gleby, jak równie� dobry klimat.  

 
Tabela 6.1. Struktura zu�ycia paliw w 2002 r. 

Rodzaj paliwa Nazwa paliwa Procent zu�ycia w ci�gu 
roku 

kopalne petrochemiczne 38,02 
 gazowe 23,09 
 w�glowe 18,45 
 nuklearne 14,77 
odnawialne biologiczne  5,45 

 
W Polsce przewiduje si� coroczn� produkcj� rzepaku na poziomie 1 600 

ton. Z tego po�ow� na produkcj� oleju jadalnego i po�ow� na biodiesel. Oznacza 
to, �e corocznie przeznacza� si� b�dzie oko�o 500 tys. ha rzepaku na konsump-
cj� i 400-500 tys. ha na paliwa odnawialne. Podobna powierzchnia mo�e by� 
przeznaczana na produkcj� innych ro�lin przeznaczanych na etanol.  

Wykorzystywanie zbó� i ziarna ro�lin t�uszczowych to interwencja na 
krótki horyzont, a co najwy�ej �redni horyzont. �ywno�� nie mo�e by� sta�� al-
ternatyw� ropy naftowej i w�gla.  

 

7.3. Wie� staje ju� w I pó�wieczu XXI wieku wobec szansy wielkiego  
i powszechnego udzia�u w tworzeniu epoki trwa�ej alternatywy ropy  
naftowej, a wi�c epoki metanolu i wodoru  

 
Prof. dr hab. in�. Wies�aw Ciechanowicz, reprezentuj�cy liczne zespo�y 

PAN oraz Wy�sz� szko�� Informatyki Stosowanej i zarz�dzania w Warszawie 
stworzy� w ci�gu ostatnich kilkudziesi�ciu lat filozofie transformacji w Polsce 
cywilizacji „Ekonomii Paliw Kopalnych na cywilizacj� „Ekonomii Wodoru 
i Metanolu”. Filozofia ta opiera si� na nast�puj�cych aksjomatach, a mianowicie:  

Po pierwsze: era ropy chyli si� ku ko	cowi. Niepewna polityka OPEC, 
sterowana przes�ankami spekulacyjnymi wywo�uje wiele kryzysów, a wi�c czy-
ni pilnym poszukiwanie nowej alternatywy porz�dku �wiatowego. Polityka 
OPEC w po��czeniu z globalizacj�, która jest równie� zbiorem o�rodków speku-
lacyjnych, nie zapewniaj� stabilizacji zaopatrzenia w paliwa. 
wiat znajduje si� 
w trz�sawisku kryzysów.  
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Po drugie: alternatyw� ropy nie mo�e by� energia atomowa. Odpady po-
wstaj�ce w produkcji energii j�drowej s� ci�gle nieu�wiadomione i ogromne, 
a wi�c niewyobra�alnie wielkie w stosunku do produkcji energii. Odpady te sil-
nie promieniuj� setki, a nawet tysi�ce lat. Nagromadzenie na �wiecie nader du�o 
odpadów promieniuj�cych grozi równowadze ekologicznej.  

Energia j�drowa stanowi wi�c zagro�enie dla ekosystemu cz�owieka, dla 
zdrowia ludzkiego oraz systemu rozrodczego gatunku ludzkiego. Nie mo�e wi�c 
stanowi� strategicznej drogi rozwi�zywania problemów energii. Nie przypad-
kowo Niemcy dokonuj� dramatycznego wycofania si� z elektrowni atomowych.  

Obecnym wyzwaniem ludzko�ci jest d��enie do zachowania klimatu 
ziemskiego dla przysz�ych pokole	 i stworzenie alternatywy dla ropy naftowej. 
Uwa�na obserwacja �wiata pozwala stwierdzi�, �e odnawialne �ród�a energii 
manifestuj� si� tylko w postaci energii elektrycznej lub ciep�a. Natomiast system 
motoryczny �wiata potrzebuje i b�dzie potrzebowa� paliwa ciek�ego. Paliwo 
przysz�o�ci musi by� �atwo dost�pne, �atwe do magazynowania, �atwe do trans-
portu. Takim paliwem mog� by� tylko w�glowodory. Na �wiecie istnieje 700 
milionów samochodów, które wymagaj� p�ynnego paliwa. Corocznie przybywa-
j� miliony samochodów. �adna z cywilizacji nie zrezygnuje z samochodów. 
Gdy ropa stanie si� niedost�pna lub otocz� j� kolejne zwoje spekulacji, narusza� 
to b�dzie spokój �wiata.  

Pojawia si� wi�c ju� obecnie ogniwo paliwowe, które jest oparte na nowej 
generacji silników: ogniwo paliwowe zamieniaj�ce wodór bez po�rednika na 
elektryczno��. Ogniwo paliwowe czerpie bezpo�rednio elektrony z atomów wo-
doru. Atomy wodoru tworz� pr�d elektryczny. Tylko taki silnik mo�e zast�pi� 
silnik petrochemiczny.  

Oznacza to, �e przysz�a cywilizacja nie mo�e ca�kowicie wyeliminowa� 
w�gla z procesów gospodarczych. Nawet bowiem metanol (CH3OH) zawiera 
atom w�gla. Ludzko�� musi zmniejszy� zu�ycie w�gla co najmniej o po�ow�, 
a po�ow� uczyni� elementem obiegu cywilizacyjno-przyrodniczego. Do tego 
przydatnym jest metanol, który �atwo daje si� przetwarza� z energii elektrycznej 
na chemiczn� i biologiczn�, a z chemicznej i biologicznej na elektryczn�. Po-
nadto jest p�ynnym, a wi�c �atwy do magazynowania, transportu, u�ytkowania. 
Nie ulega w�tpliwo�ci, �e XXI wiek b�dzie czasem transformacji cywilizacji 
ropy na cywilizacj� wodoru i jego no�ników. Je�li ludzko�� uruchomi sztuczn� 
fotosyntez�, wówczas równie� metanol b�dzie warunkowa� wykorzystanie 
i przerób produktów fotosyntezy na  paliwa p�ynne.  

Te procesy zmiany energii mog� dokonywa� si� w urz�dzeniu elektro-
technicznym nazywanym ogniwem paliwowym. Wyj�tkowo szcz��liw� prawi-
d�owo�ci� jest fakt, �e sprawno�� techniczna ka�dego typu ogniwa paliwowego 
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jest nieporównywalnie wi�ksza ni� silników spalaj�cych produkty petroche-
miczne. U�atwia� to b�dzie ekonomicznie dokonanie transformacji Ery Ekono-
mii Ropy na Er� Ekonomii Wodoru i Metanolu.  

Istota nowej Epoki Metanolu i Wodoru polega na tym, �e metanol (popu-
larnie zwany spirytusem drzewnym) mo�na produkowa� ze wszystkiego, a wi�c 
np. z w�gla i �wie�ej wierzby. Jest to jedyny w�glowodór (CH3OH), który roz-
k�ada si� w temperaturze otoczenia na wodór i CO2. Metanol zastosowany do 
ogniwa paliwowego rozk�ada si� na wodór i CO2. W tym ogniwie ka�dy atom 
wodoru rozk�ada si� bezpo�rednio na �adunki elektryczno�ci, które poruszaj� 
silnik elektryczny. S� ju� na �wiecie autobusy nap�dzane metanolem. Nie wia-
domo jeszcze jak du�� cz��� problemu paliw p�ynnych b�dzie rozwi�zywa� me-
tanol i ogniwa paliwowe, ale wiadomo, �e nic nie zapowiada lepszej formy 
„magazynowania” elektryczno�ci ni� metanol. Metanol �atwo zamienia� na 
elektryczno��, a elektryczno�� na metanol. Stosowanie metanolu prowadzi do 
ograniczenia emisji dwutlenku w�gla do atmosfery.  

Era cywilizacyjna Ekonomii Wodoru i Metanolu musi spe�ni� warunki  
ekologiczne planety Ziemia. Oznacza to, �e zmniejszy� si� powinna emisja 
dwutlenku w�gla, którego nadmiar powodowa� mo�e zak�ócenia klimatyczne na 
�wiecie. Ograniczanie emisji dwutlenku w�gla (CO2) pozostanie wa�ne nawet, 
gdy nauka zdecyduje si� na stwierdzenie, �e nie tylko CO2, ale tak�e para wodna 
jest „pierzyn�”, która ociepla ziemi�.  

Emisja dwutlenku w�gla do atmosfery ulegnie zmniejszeniu poprzez fakt, 
�e pojazdy nap�dzane metanolem przy pomocy ogniw paliwowych nie b�d� 
emitowa� tak du�o dwutlenku w�gla do atmosfery jak silniki obecnie. Emisja 
dwutlenku w�gla do atmosfery b�dzie jednak okre�lana wielko�ci� emisji tego 
gazu, jaka b�dzie mia�a miejsce w procesie wytwarzania metanolu. Jednak�e 
emisja gazu, która wyst�powa� b�dzie w czasie wytwarzania metanolu b�dzie 
w przyrodzie równowa�ona przez pobieranie z atmosfery dwutlenku w�gla na 
wzrost ro�lin przeznaczanych  na biomas�, z której wytwarzany b�dzie metanol. 
Zrównowa�enie emisji dwutlenku w�gla do atmosfery w czasie przetwarzania 
ro�lin na biomas� i biomasy na metanol musz� by� równowa�one. Badania wy-
kazuj�, �e równowa�enie emisji dwutlenku w�gla do atmosfery w procesie prze-
twarzania ro�lin na metanol oraz pobranie dwutlenku w�gla z atmosfery przez 
plantacje ro�lin przeznaczonych na wytworzenie  biomasy potrzebnej do wypro-
dukowania metanolu zale�y od ro�lin uprawianych na produkcj� potrzebnej 
biomasy. Przy uprawie okre�lonych gatunków i odmian wierzby osi�gni�cie tej 
równowagi okazuje si� mo�liwe.  

Prof. dr hab. in�. Wies�aw Ciechanowicz obliczy�, �e w skali �wiatowej 
trzeba by�oby oko�o 18% gruntów ornych przeznaczy� na upraw� ro�lin na cele 
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biomasy s�u��cej wytwarzaniu metanolu, aby rop� zast�pi� wodorem i metano-
lem. W skali Polski szacuje si�, �e na cele biomasy mo�na przeznaczy� oko�o 
900 tys. ha tzw. gleb podmok�ych zwanych sapami oraz podobn� powierzchni� 
innych gleb trudnych do uprawy zbó�, ro�lin okopowych, warzyw itp. Istota 
rzeczy polega na tym, �e transformacja w Polsce ery Ekonomii Paliw Kopalnych 
na er� Ekonomii Wodoru i Metanolu nadaje polskiej wsi misj� zaopatrzenia spo-
�eczno�ci narodowej w energi�, obok spe�nianej misji produkcji surowców s�u-
��cych wy�ywieniu kraju. Wie� i rolnictwo otrzymuj� now� misj� obok misji 
wy�ywienia. Tego nie mo�na nie odnotowa�. Tymczasem �wiat jest niewyobra-
�alny bez ery metanolu, a era metanolu bez wsi i rolnictwa.  

Co wi�cej, tworzy pewn� barier� zanikania spójno�ci ma�ych i �rednich 
spo�eczno�ci. Tworzy przes�anki tworzenia regionalnych przedsi�biorstw czy te� 
skoordynowanej produkcji ro�lin na cele biomasy.  

Biomasa produkowana b�dzie z cienkich p�dów wierzby. Przewo�enie na 
dalekie odleg�o�ci takich cienkich p�dów jest nieekonomiczne (du�a obj�to��, 
a ma�a masa). Transport ro�lin stanowi�cych surowiec do produkcji metanolu na 
d�u�sze odleg�o�ci ni� 30-40 km jest nieracjonalny. W tej sytuacji wytwórnie 
metanolu powinny by� rozmieszczone w regionach o �redniej wielko�ci o pro-
mieniu 30-40 km. Sytuacja ta wymusza� b�dzie korzystne dla wsi rozmieszcze-
nie miejsc pracy czyli miejsc produkcji ro�lin produkowanych na cele wytwa-
rzania biomasy.  

Rozmieszczenie na trwa�e centrów przetwórstwa surowca energetycznego 
b�dzie korzystne dla wsi.  

Oczywi�cie, metanol mo�e by� wytwarzany ze wszystkich kopalnych su-
rowców energetycznych (w�gla, gazu, drewna itp.), ale mo�e to by� dopusz-
czalne tylko w pocz�tkowym okresie tworzenia nowego systemu energetyczne-
go, dok�d nie b�dzie mo�liwy zbiór ro�lin uprawianych specjalnie na metanol. 
Uprawa ro�lin specjalnie na metanol jest nieodzowna dla zrównowa�enia emisji 
dwutlenku w�gla absorpcj� dwutlenku w�gla z atmosfery przez ro�liny przezna-
czone na wytwarzanie metanolu. Bez tego typu operacji nie mo�na osi�gn�� 
równowagi ekologicznej.  

7.4. Procesy przygotowawcze wsi i polskiego rolnictwa w najbli�szych  
latach dla zmiany �róde� energii  

 
Od blisko 20 lat pracuje ju� w �wiecie kilkaset o�rodków (w tym oko�o 

100 wy�szych uczelni oraz podobna liczba wielkich o�rodków przemys�owych, 
a tak�e du�a liczba ma�ych o�rodków) nad ró�nymi typami ogniw paliwowych 
oraz sposobami wykorzystania wodoru do zast�pienia ogniwami paliwowymi 
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obecnej generacji silników u�ytkuj�cych paliwa petrochemiczne i alkoholowe.  
W Polsce nie sta�a si� ta kwestia problemem pa	stwowym. Jest ci�gle na etapie 
osobistego hobby niewielkiej garstki pracowników nauki.  

Dawno dojrza�a sytuacja do powo�ania o�rodka pa	stwowego do koordy-
nacji i wspierania procesu przygotowania dzia�a	 s�u��cych substytucji paliw 
petrochemicznych paliwami, których no�nikiem jest wodór.  

System ogniw paliwowych osi�ga ju� poziom eksperymentów przemy-
s�owych oraz operacji rynkowych. Funkcjonuj� ju� autobusy nap�dzane ogni-
wami paliwowymi, a tak�e przyk�ady beztlenowej fermentacji przemys�owej 
odpadów komunalnych (w W. Brytanii) skorelowane z ogniwami paliwowymi. 
Wdra�anie nowych technologii dokonuje si� w wielkich aglomeracjach. Mimo 
�e w Polsce posiadamy liczne aglomeracje o du�ych rozmiarach, tego typu tech-
nologia nie jest przedmiotem zainteresowania.  

W wielu krajach powstaj� Wspólnoty Wodorowe (o podobnym charakte-
rze np. do Spó�ek Wodnych), które integruj� urz�dzenia (np. wiatraki, oczysz-
czalnie �cieków) w celu wytwarzania wodoru jako sposobu magazynowania 
energii elektrycznej. Wiatraki, od których globalne sieci energetyczne nie odbie-
raj� elektryczno�ci, wytwarzaj� wodór, który wykorzystywany jest w ogniwach 
paliwowych.  

Reasumuj�c, mo�na stwierdzi�, i� era wodorowa rodzi si� w licznych kra-
jach. Polska nie mo�e wi�c nadal lekcewa�y� tego zjawiska. Nie mo�e pozosta-
wa� w tyle.  

Szczególnie atrakcyjna jest propozycja prof. dr. hab. in�. Wies�awa Cie-
chanowicza wskazuj�cego na mo�liwo�� tworzenia na wybrze�u Ba�tyku 
Wspólnot Wodorowych w oparciu o formy wiatraków, które produkowa�yby 
wodór dla ogniw paliwowych, tak jak czyni� to ró�ne spo�eczno�ci �yj�ce 
w strefach nadmorskich USA, Kanady, Danii, Australii itp. W Polsce rozwój 
farm wiatrakowych ograniczony jest brakiem mo�liwo�ci odbioru elektryczno-
�ci przez globalne sieci. Trzeba wi�c stworzy� mo�liwo�� magazynowania elek-
tryczno�ci w postaci wodoru lub metanolu. To tworzy nowy horyzont wykorzy-
stania si�y wiatru.  

Polska posiada ponad 500 km wybrze�a morskiego. Jest prawdopodobne, 
�e na l�dzie nad morzem oraz w morzu w pobli�u l�du mo�na znale�� co naj-
mniej kilkadziesi�t miejsc na „farmy wiatraków”, czyli na zespo�y wiatraków. 
Nie ma konieczno�ci prowadzenia linii elektrycznych do tych farm. Trzeba ma-
gazynowa� elektryczno�� wytwarzan� przez wiatraki w postaci wodoru lub me-
tanolu. Ka�da farma wietrzna mo�e zaopatrywa� okre�lone osiedla, fabryki lub 
o�rodki transportowe w wodór lub metanol. Tak czyni� liczne nadmorskie kraje. 
Taka mo�liwo�� otwarta jest tak�e dla Polski.  
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Prof. Wies�aw Ciechanowicz informuje w swoich publikacjach, �e pr�d-
ko�� wiatrów na morzu nawet blisko od brzegu jest dwukrotnie wi�ksza ni� na 
l�dzie. Natomiast moc silników wiatrowych jest proporcjonalna do trzeciej po-
t�gi pr�dko�ci wiatru. Wynika z tego, �e silnik wiatrowy zlokalizowany na mo-
rzu (nawet blisko brzegu) wytwarza 8-krotnie wi�cej energii ni� na l�dzie. W tej 
sytuacji rachunek ekonomiczny powinien decydowa�, czy wiatraki lokalizowa� 
w morzu (co kosztuje dro�ej) czy na l�dzie, gdzie lokalizacja znamionuje si� 
mniejszym kosztem, ale przynosi te� mniejsze efekty.  

W Unii Europejskiej zak�ada si�, �e w 2033 r. udzia� energii wiatrów 
w wytwarzaniu elektryczno�ci wynosi� b�dzie 33%. Niezb�dne jest podj�cie 
gruntownych studiów nad odpowiedzi� na pytanie, jakie s� realne mo�liwo�ci 
wykorzystania w Polsce si�y wiatrów w rozwi�zywaniu produkcji elektryczno�ci.  

Polska posiada wszystkie przes�anki do wykorzystywania si�y wiatrów 
nadmorskich i morskich, a tak�e du�ych obszarów gleb s�abych, a tak�e s�abo 
u�ytkowanych. Warunkiem wykorzystania mo�liwo�ci jest odpowiednia eduka-
cja spo�ecze	stwa i dobra organizacja spo�ecze	stwa wiejskiego. W warunkach 
w�a�ciwej edukacji oraz racjonalnej organizacji procesu wytwarzania biomasy 
i wytwarzania wodoru , a tak�e metanolu mo�na osi�gn�� nie tylko wysok� pro-
dukcj� wodoru i metanolu – niezwykle przydatnych instrumentów do magazy-
nowania, przechowywania i transportu wytwarzanej energii przy pomocy wia-
trów. Polska powinna uruchomi� w�asn� produkcj� zarówno wodoru, jak 
i metanolu.  

Doskona�ym no�nikiem energii jest meatanol. Jest jedynym w�glowodo-
rem, który w ogniwie paliwowym rozk�ada si� na anodzie w temperaturze oto-
czenia na wodór i dwutlenek w�gla. Z tego wzgl�du stanowi alternatyw� dla 
ropy. Inne w�glowodory nie rozpadaj� si� w temperaturze otoczenia na wodór 
i zwi�zki w�glowe.  

 

7.5. Pilnym i wa�nym zadaniem jest powo�anie Rz�dowego Centrum  
Rozwoju Energetyki Wodoru i Metanolu  

 
Setki uczelni na �wiecie oraz publicznych i prywatnych instytutów na-

ukowych pracuje nad doskonaleniem ró�nych typów i przeznacze	 ogniw pali-
wowych, które rozk�adaj� atomy wodoru na �adunki elektryczno�ci. Ogniwa 
zamieniaj� wodór na elektryczno��. Ogniwa paliwowe s� dwukrotnie wydajniej-
sze ni� silniki oparte na spalaniu produktów petrochemicznych. Wodór i meta-
nol otwieraj� epok� magazynowania elektryczno�ci. Stanowi� instrumenty stop-
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niowego zast�powania ropy naftowej. Ogniwa paliwowe staj� si� ju� towarem 
handlowym.  

Jest prawdopodobne, �e niemiecka decyzja zlikwidowania elektrowni ato-
mowych w latach dwudziestych bie��cego stulecia oparta jest na za�o�eniu, �e 
elektrownie oparte na cywilizacji wodorowej i metanolowej b�d� ta	sze, bez-
pieczniejsze, niewspó�miernie bardziej akceptowalne spo�ecznie.  

Polska posiada niezb�dne atrybuty rozwini�cia cywilizacji wodoru i me-
tanolu. Posiada wiele obszarów ziemi, a w tym 500 km wybrze�a morskiego, 
gdzie mo�na u�ytkowa� si�� wiatru do wytwarzania elektryczno�ci, posiada 
zdolno�� wytwarzania ró�nych organizacji warunkuj�cych upowszechnianie 
technologii wodorowej i metanolowej. Szacuje si�, �e docelowo mo�na prze-
znaczy� oko�o 1,5 mln ha u�ytków rolnych dla produkcji biomasy na cele pro-
dukcji metanolu. 

Niezrozumia�e jest natomiast, dlaczego na polskich uczelniach, w pol-
skich instytutach kwestie technologii wodorowych stanowi� ci�gle tylko hobby 
poszczególnych uczonych, a nie stanowi� rz�dowych programów. Zdumiewaj�-
ce jest tak�e, i� �adna z partii politycznych nie wprowadzi�a do swego programu 
problemów Cywilizacji Wodoru i Metanolu. Pewne jest bowiem ju� jedno, �e 
rozwi�zywanie przysz�o�ci energetyki przez biomas� produkowan� w oparciu 
o polsk� wod�, polsk� ziemi�, polskie zasoby si�y roboczej oraz w oparciu 
o polsk� nauk� – b�dzie wielokrotnie ta	sze ni� import czystych metali promie-
niotwórczych kreuj�cych elektrownie atomowe.  

Gromadz�ce si� przes�anki opó�niania procesu rozwojowego ekonomii 
wodoru i metanolu wskazuj� na potrzeb� nadzwyczajnych przyspiesze	. Polska 
jako kraj �redniej wielko�ci nie mo�e oprze� swoich technologii jedynie na za-
kupach. Polska ma mo�liwo�� produkowa� biomas� potrzebn� do produkcji wo-
doru i metanol potrzebny do magazynowania elektryczno�ci.  

Ambicj� resortów gospodarczych powinno by� wyrównanie zapó�nie	 
w rozwoju technologii wodorowych. Bez przyspieszenia rozwoju ekonomii wo-
doru nie mo�emy trafnie odpowiedzie� na pytanie, czy Polska powinna budo-
wa� elektrowni� atomow�.  

Przyspieszenie rozwoju ekonomii wodoru staje si� wyj�tkowo pilne. 
Z rozwojem tym nie mo�na czeka� nawet do po�owy XXI wieku. Trzeba przy-
spieszenia dokona� w najbli�szych dwóch dekadach.  

Bardzo istotnym elementem ca�ej kwestii jest wielkie znaczenie dla wsi 
wprowadzania technologii produkcji wodoru z biomasy. Zorganizowanie wsi do 
produkcji ro�lin na cele produkcji metanolu stworzy� mo�e dla wsi wyj�tkowo 
atrakcyjne zatrudnienie. Wie�, która obok produkcji surowców rolnych s�u��-
cych wy�ywieniu kraju, wytwarza� b�dzie produkty stanowi�ce bardzo wa�ny 
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wk�ad do rozwoju bezpiecze	stwa energetycznego zyska now� rang� spo�eczno- 
-gospodarcz�.  

Trzeba jednak stwierdzi�, �e wk�ad wsi do rozwi�za	 problemów energe-
tycznych nie b�dzie niezale�ny od aktywno�ci i podatno�ci wsi na zorganizowa-
nie. Mo�e si� spe�ni� misja wsi dotycz�ca jej wk�adu w dzie�o rozwi�zywania 
problemów energetycznych tylko wówczas, je�li wie� b�dzie mia�a tak� wol� 
polityczn� i odpowiedni� determinacj� do zorganizowania si� wsz�dzie tam, 
gdzie taka organizacja jest potrzebna. Potrzebne b�d� wspólnoty wietrzne na 
l�dzie, na wybrze�u i na brzegu morza. Potrzebna b�dzie organizacja wsi do or-
ganizowania produkcji ro�lin na cele metanolu, organizacja wsi do zrealizowa-
nia transportu wielkiej masy ro�lin na cele produkcji metanolu, organizacja wsi 
do wyboru lokalizacji przetwarzania ro�lin.  

Szansa wsi, jaka wynika z tworzenia si� ery ekonomii wodoru i metanolu 
jest jednocze�nie dla wsi pewnym egzaminem tworzenia woli politycznej do 
wykonywania wielkich zada	 zbiorowych, jak równie� egzaminem sprawno�ci 
w tworzeniu wspólnot wiejskich, obejmuj�cych rolników i nierolnicze spo�ecz-
no�ci wiejskie.  

Obecnie rolnictwo zespala spo�eczno�ci wiejskie. Jednak�e po�owa ludno-
�ci wsi nie ma ju� �ywotnego zwi�zku z rolnictwem. W przysz�o�ci czynnikiem 
spójno�ci spo�ecze	stwa b�dzie tak�e wykonywanie pewnej misji energetycznej. 
Wzmocni to spójno�� wsi.  

Ta nowa spójno�� powinna owocowa� podwy�k� sprawno�ci w tworzeniu 
politycznej woli wykonywania wielu wa�nych zada	, jakie staj� wobec wsi.  
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Rozdzia� 8. Wie� wobec obowi�zków ochrony �rodowiska 
 
Ochrona �rodowiska obszarów wiejskich oznacza utrzymanie przyrody  

na poziomie zapewniaj�cym globalne warunki do ochrony zdrowia i do prawi-
d�owego rozwoju psychofizycznego gatunku ludzkiego, a w tym jednostkowych 
osób. Produktem ko	cowym ochrony �rodowiska jest dostatek �ywno�ci, bez-
pieczna  �ywno��, dostatek czystej wody pitnej, warunki do pomy�lnego doko-
nywania si� fotosyntezy naturalnej (a tak�e w niedalekiej przysz�o�ci – fotosyn-
tezy sztucznej). Potrzebne s� wi�c: zdolna do odnawiania i �yzna gleba, czysta 
woda i czyste powietrze, dla ludzi, zwierz�t i �wiata ro�linnego.   

Syntetycznym produktem ochrony rolniczego �rodowiska wiejskiego jest 
i pozostanie kryterium zabezpieczenia przyrody przed zagro�eniami stopniowej 
utraty przez ró�ne ekosystemy l�dowe i wodne zdolno�ci do odtwarzania �ycia 
ro�lin i zwierz�t. Ochrona �rodowiska, a w tym przyrody oznacza tak�e stop-
niowe zmniejszanie zu�ycia energii na jednostk� Produktu Krajowego Brutto 
(PKB). W Polsce zu�ycie energii na jednostk� PKB jest znacznie wy�sze ni� 
w krajach Zachodniej Europy. Nie mo�na mówi� o racjonalnej ochronie �rodo-
wiska, gdy zu�ycie energii na jednostk� PKB jest o kilkadziesi�t procent wy�sze 
ni� w innych krajach. Ochrona �rodowiska jest to tak�e racjonalizacja gospodar-
ki energi�.  

Ochrona �rodowiska nie jest wi�c podobna do seryjnej produkcji samo-
chodu czy budowy domu. Produktem ochrony �rodowiska jest trudno mierzalna 
zdolno�� ekosystemów do odtwarzania �ycia. Tak�e �ycia cz�owieka.  

 

8.1. Fundamentalne sk�adniki ochrony przyrody i �rodowiska na wsi  
 
Jakie obowi�zki i zadania nale�y wykonywa� w ramach ochrony �rodowi-

ska na wsi? Otó� podstawowe elementy ochrony �rodowiska obszarów wiej-
skich s� nast�puj�ce:  

Po pierwsze: zagroda wiejska: oznacza to dom wiejski, budynki inwen-
tarskie, zaopatrzenie wsi w wod� pitn� i gospodarcz�, kanalizacj� zagrodow� 
lub zbiorow� w skali wsi, oczyszczalnie �cieków, sk�adowiska odpadów, neutra-
lizacja �rodków chemicznych i ich metabolitów (dioksyn). Do dzia�u sanitacji 
nale�y te� uzdatnianie wody. Sanitacja wsi powinna by� doprowadzona do per-
fekcji. Wa�ne jest, aby ka�da wie� opracowa�a w najbli�szym czasie program 
sanitacji wsi. Chodzi tu o ustalenie zada	 w zakresie oczyszczania �cieków, 
sk�adowania odpadów, ochrony wody pitnej.  
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Po drugie: utrzymanie wysokiego poziomu higieny zagrody, gospodar-
stwa rolnego, a tak�e domu wiejskiego gospodarstwa bezrolnego oraz jego in-
frastruktury.  

Po trzecie: ochrona gleb przed degradacj�. Zadanie jest bardzo du�e 
i skomplikowane. Ochron� gleb jest tak�e zalesienie terenów, które nie nadaj� 
si� ju� do uprawy ro�lin rolniczych. Doskonalenia jako�ci gleb dokonuje si� po-
przez melioracj� odkwaszaj�c� gleby, ochron� cennych obiektów mokrad�o-
wych, przeciwdzia�anie erozji itp. S� to wyj�tkowo trudne i drogie zadania. Nie 
mo�na zak�ada� ich pe�nej realizacji do 2050 r. Ochrona gleb wymaga d�u�szego 
horyzontu.  

Po czwarte: sk�adowym elementem �rodowiska przyrodniczego s� zasoby 
wód powierzchniowych, podziemnych oraz melioracje wodne u�ytków rolnych. 
Pracownik IMUZ (doc. dr in�. Zdzis�aw St�pel) obliczy�, �e zbiornik retencyjny, 
jakim jest gleba na obszarze u�ytków rolnych, bez uwzgl�dnienia wód grunto-
wych o ró�nym poziomie, posiada pojemno�� 10-15 mld m3 wody. Woda ta nie 
jest dyspozycyjna. Ziemia j� zatrzymuje lub pozbywa si� jej w zale�no�ci od 
ilo�ci próchnicy, rodzaju upraw, rodzaju pokrycia ro�linami itp. To jednak ta 
w�a�nie woda jest w najwi�kszym stopniu �ród�em, z którego czerpi� j� ro�liny, 
które nie maj� zdolno�ci do czerpania jej ze �róde� wód gruntowych. Zreszt� 
zwierciad�o wód gruntowych obni�y�o si� w ci�gu ostatnich kilkudziesi�ciu lat 
o par� metrów. Tylko wyj�tkowo du�e opady mog� podwy�szy� poziom wód 
gruntowych. Nikt jednak nie jest w stanie przewidzie� przysz�o�ci. Pewne jest 
jednak to, �e XX wiek przyniós� Polsce obni�enie o kilka metrów poziomu wód 
gruntowych.  

Wieloletni dyrektor IMUZ, wybitny specjalista melioracji, prof. dr hab. 
St. Drupka stwierdzi�, �e orientacyjnie od 1930 r. melioracje polega�y w Polsce 
na wyprowadzeniu wody z gleby, a wi�c na osuszaniu u�ytków rolnych. W la-
tach 1930-1990 od melioracji wodnych u�ytków rolnych oczekiwano dwustron-
nych regulacji stosunków wodnych w glebach, a wi�c osuszania w okresach roz-
topów i du�ych opadów oraz zatrzymania wody w okresach braku opadów. 
Natomiast pocz�wszy od umownej daty 1990 r., rozpocz�� si� okres oczekiwa-
nia, �e melioracje wodne u�ytków rolnych powinny by� g�ównie instrumentem 
gromadzenia i przetrzymywania wody w glebie. Chodzi tu o now� funkcj� i no-
we instrumenty. Nie mamy jeszcze nowej teorii akumulacji wody w glebie.  

Zmiana oczekiwa	 wynik�a z obni�enia si� poziomu wód gruntowych na 
skutek licznych tworzonych dla ró�nych celów budowli i urz�dze	 ziemnych. 
Okresy nadmiaru wody w glebie ulegaj� wi�c skracaniu, a okresy niedoboru 
wody wyd�u�aj� si�. Zbiornik wodny, jakim jest gleba sta� si� ma�o szczelny. 
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Odp�yw wody z tego zbiornika jest coraz szybszy nawet bez rowów melioracyj-
nych. Charakter melioracji wymaga wi�c zmiany.  

Ale na terenie kraju znajduj� si� wykonane w ci�gu 100 lat urz�dzenia 
melioracyjne. Ich adaptacja do nowych wyzwa	 jest zadaniem priorytetowym. 
Brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co nale�y czyni�, aby dostoso-
wa� istniej�ce na wielu milionach ha u�ytków rolnych urz�dzenia melioracyjne 
do potrzeb wspó�czesnych rolnictwa. Istniej�ce urz�dzenia budowane by�y 
w warunkach wysokich poziomów wód gruntowych, niskich plonów, konnej 
techniki uprawy ziemi. Wszystkie te uwarunkowania uleg�y zmianie. Obecnie 
realizowane s� konserwacje urz�dze	 na 16% urz�dze	 melioracyjnych. Urz�-
dzenia ulegn� zniszczeniu, je�li nie zmieni si� sytuacja.  

St�d proponuje si� na najbli�sze lata:  
� Zweryfikowanie potrzeby dalszych melioracji i ustalenie faktycznego stanu 

urz�dze	 i systemów b�d�cych w u�ytkowaniu, którymi trzeba si� zajmowa� 
(tzn. konserwowa� i u�ytkowa�). 

� Ustalenie programu u�ytkowania gruntów zmeliorowanych, ale opuszczo-
nych w poszczególnych województwach. 

� Opracowanie wojewódzkich programów ewentualnej renaturyzacji oraz 
zmiany terenów i urz�dze	 na cele ekologiczne, rekreacyjne i retencyjne oraz 
ewentualnie zalesieniowe wraz z planami urz�dzeniowymi.  

Wszystko to trzeba czyni� w kontek�cie przewidywa	 zmian klimatu. Te-
go jednak przewidywania nam brakuje. Trzeba podj�� dzia�ania nad hipotez� 
zmian klimatu. Od tego zale�y produkcja �ywno�ci. Bierne czekanie niczego nie 
rozwi��e.  

Prof. dr hab. Lech Ryszkowski, opieraj�c si� na wieloletnich badaniach 
prowadzonych przez Zak�ad Bada	 
rodowiska Rolniczego i Le�nego PAN, 
eksponuje potrzeb� nast�puj�cych dzia�a	 ograniczaj�cych deficyt wody w gle-
bach (zw�aszcza na obszarze nizin �rodkowo-polskich):  
� upowszechnianie agromelioracji rozumianej jako stosowanie praktyk rolni-

czych prowadz�cych z jednej strony do zwi�kszenia materii organicznej 
w glebach, a z drugiej strony do utrzymywania zadrzewie	 le�nych s�u��cych 
przyspieszaniu osuszania gleb w okresach nadmiaru wody, 

� budowy i odbudowy sieci du�ych i ma�ych zbiorników s�u��cych do maksy-
malizacji gromadzenia wód roztopowych w sferze pól uprawnych dla potrzeb 
rolnictwa,  

� magazynowanie wód drenarskich w zbiornikach �ródpolnych, 
� zwi�kszanie udzia�u lesisto�ci kraju oraz zadrzewie	 �ródpolnych.  
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Wydaj� si� sprawdza� te przewidywania ocieplenia klimatu, które prze-
widuj� „ciep�e” zimy i sp�ywy stopionego �niegu w okresie zimowym. Wyst�-
puj� zwi�kszone i d�ugotrwa�e opady letnie jak w 2011 r., co je�li mia�oby si� 
powtarza� w latach przysz�ych mo�e utrudnia� zbiory ro�lin. Wówczas struktura 
upraw obejmuj�ca 70-80% powierzchni upraw zbó� oka�e si� zbyt ryzykowana. 
Nawet dorodny zbiór zbó�, którego nie mo�na zebra� przez d�ugotrwa�e deszcze 
nie mo�e rolników satysfakcjonowa�. Zbiór jest satysfakcjonuj�cy, gdy mo�na 
zbo�e zebra� w stanie wzgl�dnie suchym. Gdy klimat na to nie pozwala – struk-
tura upraw musi ulega� zmianom w kierunku pastwisk i ��k. Mokra Europa nie 
b�dzie �ród�em zaopatrzenia w ziarno zbó�.  

Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski proponuje udoskonali� ochron� 
wód poprzez:  
� upowszechnianie edukacji,  
� dokonanie pe�nej inwentaryzacji nieu�ytkowanych studni gospodarczych, 

a nast�pnie pe�nej ich likwidacji. W 40 tys. wsi oraz 20 tys. przysió�ków ist-
nia�o w Polsce co najmniej 1,5 mln studni. Wodoci�gi uczyni�y stare studnie 
zb�dnymi. Bardzo niewiele tych studni zosta�o racjonalnie zasypanych. 
Wi�kszo�� jest zape�nionych przedmiotami, które nie zamykaj� mo�liwo�ci 
sp�ywania brudnych �cieków do czystych wód podziemnych. Studnie s� bez-
po�rednio po��czone z wodami podziemnymi. Stanowi� one setki tysi�cy ka-
na�ów przez które zanieczyszczaj� si� �ród�a wód pitnych. Tymczasem za 30 
lat oko�o 40% ludzi na �wiecie b�dzie mia�o trudno�ci z zaopatrzeniem si� 
w wod� pitn�. Polska znajdzie si� w�ród tych krajów, je�li obecnie nie 
ochroni swych wód podziemnych w z�o�ach naturalnych. Istnieje wi�c wielki 
sens ochrony wód podziemnych. Wody podziemne trzeba chroni� w zagro-
dzie rolniczej, w oczyszczalni wiejskiej, w prawid�owej gospodarce wodnej 
w rolnictwie poprzez szczelne zasypanie starej studni, poprzez utrzymywanie 
czystej wody w rolniczych i komunalnych zbiornikach,  

� ochrona wód podziemnych dokonywa� si� musi przez stymulowanie warun-
ków sanitarnych zagrody, 

� setki tysi�cy gospodarstw domowych we wsiach i miastach zdecyduj�, czy 
Polska za 40 lat b�dzie mia�a w�asn� wod� pitn�.  

Po pi�te: systemy i zasady nawo�enia ro�lin.  
Jedn� z kluczowych problemów wsi i rolnictwa jest edukacja i doskonale-

nie nawo�enia ro�lin. Powy�sze wielkie problemy, jakie czekaj� w Polsce do 
rozwi�zania wskazuj�, jak p�ytkie s� opinie, �e na wsi i w rolnictwie mog� by� 
ludzie s�abiej wykszta�ceni ni� w mie�cie.  

W IUNG pod przewodnictwem wielkiego polskiego specjalisty nawozo-
wego prof. dr. hab. M. Fotymy oraz prof. dr. hab. Czes�awa Ma�kowiaka opra-
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cowano doktryn� o pod��anie za zachodem w zakresie uwarunkowanego ogra-
niczania nawo�enia mineralnego ro�lin, a tak�e udoskonalenia techniki jego sto-
sowania. W rezultacie w �wietle do�wiadcze	 IUNG, racjonalizacja nawo�enia 
powinna polega� na:  
� d��eniu do nawozoch�onno�ci produkcji ro�linnej na poziomie oko�o 2,75 kg 

N, 1,10 kg P2O5 i 2,50 kg K2O (razem oko�o 6,3 kg NPK) na jednostk� zbo-
�ow� (100 kg) globalnej produkcji ro�linnej. Stanowi to znacz�cy post�p 
w stosunku do sytuacji z lat 1985-90, a nawet 1991-1996, jakkolwiek prze-
widywana nawozoch�onno�� b�dzie nadal wi�ksza w stosunku do osi�ganej 
obecnie w przoduj�cych pod tym wzgl�dem krajach Europy zachodniej. Po 
2011 r. aktualne b�dzie zadanie dalszego ograniczania wysoko�ci nawo�enia. 
Instrumentem wzrostu racjonalno�ci b�dzie w du�ej mierze optymalizacja 
doradztwa nawozowego. W oparciu o instrument edukacji i doskonalenia 
techniki oraz technologii kraje zachodnie ograniczy�y nawozoch�onno��;  

� dostosowaniu technik i technologii nawo�enia do ograniczania strat sk�adni-
ków nawozowych w procesie produkcji. Dotyczy to zarówno stosowania na-
wozów organicznych, jak i mineralnych. Zachodzi potrzeba sterowania na-
p�ywem technik. Nie wszystkie nap�ywaj�ce maszyny s� w�a�ciwe dla 
optymalizacji nawo�enia.  

W perspektywie 2015 r. zu�ycie sk�adników mineralnych wyniesie �red-
nio oko�o 250 NPK (w tym 140 kg NPK w nawozach mineralnych) na 1 ha 
u�ytków rolnych i b�dzie o oko�o 50 kg NPK mniejsze od pobrania sk�adników 
przez ro�liny o prognozowanych plonach. Nawozoch�onno�� produkcji ro�linnej 
ustali si� na poziomie oko�o 6,4 kg NPK na jednostk� zbo�ow� globalnej pro-
dukcji ro�linnej. Wska�niki produkcyjne w zakresie nawo�enia b�d� wówczas 
bliskie wska�nikom z lat 1991-96 dla krajów Europy Zachodniej.  

Prof. dr hab. S. Pruszy	ski (Instytut Ochrony Ro�lin w Poznaniu) sugero-
wa� w przesz�o�ci, �e optymalnymi dawkami ochrony ro�lin s� dawki 2,0-2,2 kg 
s.l.cz/ha.  

Zmiana asortymentu stosowanych �rodków ochrony ro�lin i wprowadze-
nie preparatów stosowanych w bardzo niskich dawkach, a tak�e wzrost wiedzy 
umo�liwiaj�cy bardziej zasadne ustalanie potrzeby zabiegów pozwalaj� na 
ograniczenie wcze�niejszych prognoz do oko�o 1,5 kg s.b.cz./ha. Nadal g�ówny 
kierunek dzia�ania: zmniejsza� dawki �rodków, a zwi�ksza� umiej�tno�� stoso-
wania. 
rodki ochrony ro�lin s� bardzo drogie. W warunkach, w których rolnik 
nie wie, czy znajdzie zbyt na swoje produkty (bo nie ma kontraktacji), nie ryzy-
kuje stosowania drogich �rodków na produkcj�.  

Po szóste: las jako instrument ochrony �rodowiska. Lasy wymagaj� 
zwi�kszenia dba�o�ci o gospodark� biomas� ro�linn� oraz gospodark� drewnem.  
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Po siódme: Nowa doktryna ochrony wsi i rolnictwa przed powodziami.  
Powodzie istnia�y zawsze. Notowane s� w Europie od XII wieku, gdy 

skutki tych powodzi powodowa�y ogromne straty dla wielkich skupisk ludzkich.  
Jak w wielu innych kwestiach, tak w notowaniach powodzi odgrywa�y g�ówn� 
rol� zakony religijne. One notowa�y wielkie kl�ski. Odnotowywa�y gniew Bo�y.  

Od XII wieku odnotowywano ochron� przeciwpowodziow� najcz��ciej 
przez budowanie wa�ów. Wa�y zw��a�y tereny zalewowe i dawa�y poczucie 
bezpiecze	stwa. Wa�y chroni�y z regu�y bardzo dobre gleby. Im wy�sze budowa-
no wa�y, tym wi�ksze by�o zawsze niebezpiecze	stwo ich przerwania. Woda wi�c 
raz na 50 czy na 100 lat podnosi�a si� w rzekach wysoko i wa�y przerywa�a.  

Wa�y uzupe�niane wi�c by�y od setek lat zbiornikami retencyjnymi. 
Zbiorniki zwi�ksza�y bezpiecze	stwo w warunkach 10-krotnych, 20-krotnych, 
50-krotnych poziomów wód w rzekach.  Nie by�y w stanie chroni� du�ych osie-
dli przy 100-letnich wodach g�ównych rzek.  

Trudno dzi� ustali�, czy we Francji czy w Niemczech wcze�niej stwier-
dzono, �e sensowne jest pozostawienie terenów zalewowych na obszarach, na 
których nie ma du�ego maj�tku. Mamy konkretne przyk�ady wzd�u� ca�ej Odry, 
�e Niemcy pozostawiali du�e obszary zalewowe na ��kach i pastwiskach, gdzie 
nie by�o nagromadzonych budowli, a tak�e gdzie nie uprawiano cennych ro�lin. 
Sytuacja trzymania tzw. suchych zbiorników retencyjnych uruchamianych tylko 
dla akumulacji wód powodziowych trwa�a setki lat.  

Po przesuni�ciu granic Polski po II wojnie �wiatowej, Polacy przej�li go-
spodark� na rzekach, w tym na Odrze. Nie mieli do�wiadczenia w walce z po-
wodziami, które zale�� od 100-letnich stanów wód. Wybrali wi�c tereny pod 
budownictwo nie badaj�c, czy 100-letnie wody zalewaj� te tereny. Ca�� wielk� 
dzielnic� Wroc�awia pobudowano w ten sposób na terenach zalewowych, które 
Niemcy chronili przez setki lat jako tereny zalewowe. Zgodnie z prawid�owo-
�ciami nadesz�y lata wysokich stanów wód powodziowych, co spowodowa�o, �e 
w 1997 r. do dzielnicy posadowionej na polderze zalewowym nap�yn��y wody 
powodziowe. Ca�a dzielnica znalaz�a si� w wodzie, która wyla�a si� z podziem-
nych kana�ów na ulice. Powód� rozpocz��a si� od ucieczki z podziemi spod bu-
dynków tysi�cy szczurów, które obsiad�y drzewa. Ale to nie zmieni�o polskiej 
my�li gospodarczej.  

Jeszcze w 2011 r. Prezydent Wroc�awia t�umaczy� widzom w telewizji, �e 
kwestia ochrony dzielnicy przed powodzi� to kwestia tych, którzy maj� obowi�-
zek budowa� wa�y wysokie i mocne, oraz zbiorniki retencyjne. Tymczasem im 
wy�sze s� wa�y, tym wy�sze s� fale powodziowe. Autor niniejszego tekstu 
ogl�da� wywiad w telewizji Prezydenta Wroc�awia na temat odpowiedzialno�ci 
za zbudowanie dzielnicy na polderze zalewowym. 



 119

Przyk�ad Wroc�awia i teren wielkich nieszcz���, jakim sta�o si� na setki 
lat zbudowanie dzielnicy Wroc�awia na polderze zalewowym, nie nauczy�o tak-
�e administracji innych miast.  

Oto w dodatku do Gazety Wyborczej pt. „Wysokie obcasy” z 30 lipca 
2011 r. czytamy wywiad Warszawskiego Mi�o�nika Wis�y, zatytu�owany „Pan 
od Wis�y”, który od kilku lat próbuje ocali� polder zalewowy o powierzchni 30 
ha przed przeznaczeniem go na budownictwo mieszkaniowe. W wywiadzie 
przeprowadzonym przez Agnieszk� Kowalsk� z Przemkiem Paskiem czytamy:  

„Gmina Wawer, w której mieszka nasza prezydentka – teren nad Wis��, 
obszar Natura 2000 chroniony unijnymi dyrektywami jako priorytetowe siedli-
sko dla rzadkich, zagro�onych wygini�ciem gatunków ptaków. W dodatku ob-
szar zalewowy, czyli taki, którego ukszta�towania nie mo�na zmieni� ze wzgl�-
dów przeciwpowodziowych. Nagle trzy lata temu ten teren o powierzchni 30 
hektarów Skarb Pa	stwa wydzier�awia pewnemu przedsi�biorcy z bran�y elek-
tronicznej, który po cichu zaczyna tam sk�adowa� materia�y budowlane. Zasy-
puje gruzem, ziemi� z wykopów. Cel jest taki, �eby ten zalewowy obszar w ci�-
gu kilku lat zamieni� na bardzo drogie dzia�ki budowlane, bo wy�ej, na skarpie, 
stoj� ju� jedne z najdro�szych rezydencji Warszawy. Ci��arówki tam je�d�� od 
rana do wieczora. Nikt nie reaguje. Sk�adamy zawiadomienie na policj�, ale po-
st�powanie prokuratorskie zostaje umorzone.  

Spotykamy si� z panem z firmy budowlanej, która wozi ten gruz, a on 
mówi, �e wie, gdzie mieszka moja dziewczyna, moja mama, pokazuje mi zdj�-
cia z naszych rejsów. I spokojnie t�umaczy, co si� mo�e sta�, jak si� b�d� t� 
spraw� interesowa�. I kiedy ju� czuj� si� jak w filmie „Ojciec chrzestny”, mówi 
mi „Opu�� ten teren ca�y i zdrowy. Zapomnij o mnie, ja zapomn� o tobie”. Za-
pomnia�e�?”  

Tekst wywiadu w „Wysokich obcasach” sformu�owany jest w taki spo-
sób, aby wzbudzi� pewn� sensacj� i u�wiadomi� mieszka	ców Warszawy, �e 
polska stolica ma swoj� mafi�, ale nie o sensacj� tu chodzi. Chodzi o realn� 
sprzeczno�� interesów: przedsi�biorca, który ma szanse adaptowa� 30 ha polde-
ru zalewowego na plac budowlany mo�e zarobi� dziesi�tki milionów z�otych. 
Akty notarialne sprzeda�y ziemi budowlanej b�d� go chroni�y przed odpowie-
dzialno�ci�, gdy np. 100-letnie wody zalej� osiedle pobudowane na 30 ha polde-
ru zalewowego w stolicy.  

Ten, kto dzier�awiony polder wykupi i osuszy na cele budowlane, a na-
st�pnie sprzeda dzia�ki budowlane, nie b�dzie ju� w �adnym razie odpowie-
dzialny prawnie za lokalizacj� osiedla na 30 ha poldera.  

 



 120

8.2. Po��dane jest stosowanie na polskich du�ych rzekach strategii  
przeciwdzia�ania szkodom powodziowym, jaka zosta�a opracowana i jest 
stosowana na rzece i w dolinie Loary18 

 
Nie tylko do�wiadczenia polskie, ale tak�e do�wiadczenia krajów zachod-

nich sugeruj� Polsce zmian� strategii dzia�a	 przeciwpowodziowych. Szczegól-
nie jasno wynikaj� te sugestie z praktyki francuskiej walki z powodziami.  

Loara we Francji ma podobne cechy do du�ych rzek w Polsce p�yn�cych 
z po�udnia na pó�noc. Na obszarach, z których opady sp�ywaj� do Loary bywaj� 
niekiedy opady dobowe równe opadom paromiesi�cznym. Specjalne komisje 
profesjonalne Francji zalecaj�, aby nie zw��a� koryta rzeki Loary, ani te� go nie 
wg��bia�. Nie zaleca si� budowa� zbiorników retencyjnych, ale tworzy� wsz�-
dzie, gdzie to mo�liwe boczne przelewy wody na obszary ma�ocenne, np. na 
��ki, pastwiska, na ekstensywne uprawy rolne. Przelew boczny w wa�ach powi-
nien by� budowany ze stabilnego materia�u do wysoko�ci, która mo�e by� 
w rzece akceptowana, a powy�ej tej wysoko�ci powinien by� wykonany z pia-
sku, który woda �atwo zgarnia. Innymi s�owy, np. wa�, który posiada np. wyso-
ko�� 6 metrów od podstawy do 4,5 m wysoko�ci zbudowany z kamienia, a od 
4,5 m do 6 m zbudowany jest z piasku, który woda znosi, aby wyla� si� na 
boczny suchy polder na obszarach ma�o cennych. Na Loarze jest 15 suchych 
polderów do rozlania wód powodziowych.  

Na Loarze wyklucza si� �eglug�, gdy� �egluga d��y do zw��enia koryta 
rzek i sta�ego pog��biania rzek. Sta�e pog��bianie rzek prowadzi do oderwania 
wód podsi�kowych od korzeni ro�lin.  

Powy�sze ustalenia dla przeciwdzia�ania powodziom na rzece Loary 
sprawdzone zosta�y w ci�gu  kilkudziesi�ciu lat ochrony doliny omawianej rze-
ki. Mog� i powinny by� stosowane tak�e w Polsce na Odrze, Wi�le, a tak�e 
mniejszych rzekach.  

Suche poldery musz� by� chronione przed zabudow� lub przed wnosze-
niem drogocennych nak�adów. Na suchych polderach mog� by� pastwiska, ��ki, 
plantacje niektórych ro�lin. Nie mo�e by� budowli.  

Obecna szybka urbanizacja obszarów wiejskich nagromadza wzd�u� rzek 
du�o maj�tku. Coraz trudniej o znalezienie miejsca na suche poldery, które mo-
g� by� zalewane. Niezb�dne jest bezwzgl�dne ustalenie miejsc, które b�d� mo-
g�y spe�nia� funkcje suchych polderów czekaj�cych np. na poziom 50-letni czy 
100-letni wód powodziowych. Bez takich polderów ka�da wielka woda b�dzie 

                                           
18 G�sowski Z., Dobrowolski A., Ochrona przed powodzi� doliny Loary jako przyk�ad roz-
wi�za	 zgodnych z zasad� zrównowa�onego rozwoju, Gospodarka Wodna nr 3/2010.  
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powodowa�a wielkie straty. Konieczne jest nauczenie wsi skutecznej walki ze 
stratami powodziowymi.  

Nikt spoza granic kraju nie wyznaczy takich miejsc na suche poldery. To 
musz� zrobi� spo�eczno�ci samorz�dowe. Wydaje si�, �e w ci�gu najbli�szych 
paru dekad taki post�p jest mo�liwy. Mo�na go osi�gn� w drodze edukacji i or-
ganizacji.  

 

8.3. Ró�ne formy ograniczania intensywno�ci produkcji rolniczej w celu 
ochrony �rodowiska  

 
Ochrona �rodowiska i przyrody stworzy�a wiele ró�nych kategorii ochro-

ny �rodowiska i przyrody. Najbardziej anga�uj�c� spo�ecze	stwo do ochrony 
stanowi ochrona �rodowiska i przyrody w parkach narodowych. W zasadzie 
parki narodowe, a wi�c przestrze	 okre�lon� wy��cza si� z eksploatacji i pozo-
stawia si� naturze ukierunkowywa� przemiany przyrody na tej przestrzeni.  

Inna form� ochrony s� parki krajobrazowe oraz inne formy ochrony. Te 
ostatnie przestrzenie nie s� wy��czone z eksploatacji. Ograniczane s� tylko wy-
soko�ci� nawo�enia mineralnego, �rodków ochrony ro�lin, tworzenia skrajnej 
monokultury upraw. Jeszcze inne zasady ochrony stosowane s� np. na obszarach 
Natury 2000. Ka�da wydzielona przestrze	 obj�ta ochron� pod nazw� „Natura 
2000” ma zdefiniowane zadanie, cele oraz sposoby ich osi�gania. Niektóre cele 
jednak wymagaj� zasadniczej zmiany eksploatacji ziemi, wody, ro�linno�ci. 
Wówczas kosztem tych zmian nie mo�na obci��a� rolnictwa.  

Organizacje ekologiczne wpisa�y do swych uprawnie	 rozstrzyganie 
spraw ekologicznych w trybie takim, w jakim rozstrzyga si� polityczne proble-
my obywatelskie. W trybie demonstrowania ilo�ciowych opinii, obywatele pol-
scy rozstrzygali wi�c na prze�omie lat osiemdziesi�tych i dziewi��dziesi�tych, 
�e w Polsce nie b�dzie kontynuowana budowa elektrowni atomowej. Bez �adnej 
ekspertyzy rzeczowej, obywatele zadecydowali, �e w Polsce nie powinno si� 
kontynuowa� budowy elektrowni atomowej. G�osowanie dotycz�ce decyzji 
o warto�ci paru miliardów z�otych nie by�o poprzedzone �adn� ekspertyz� ani 
dyskusj�.  

Obecnie Polska powróci�a do kwestii budowy elektrowni atomowej. Pre-
zydenci miast wytypowanych do ewentualnej lokalizacji elektrowni atomowej 
przeprowadzaj� konsultacje z ludno�ci� na temat, czy lokalizowa� w konkret-
nych miejscowo�ciach budow� elektrowni atomowej. Utrwali� si� zwyczaj, �e 
sprawy ekologiczne rozstrzyga si� nie w drodze ekspertyz i merytorycznych 
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dyskusji, a w trybie politycznego g�osowania. Jest to nieracjonalny porz�dek 
dzia�ania.  

Tsunami spowodowa�o katastrof� elektrowni atomowej w Japonii. 
wiat 
zastanawia si� nad sensowno�ci� rozwi�zywania problemów energii przez bu-
dow� elektrowni atomowych. Toczy si� wi�c w �wiecie merytoryczna dyskusja. 
Taka dyskusja toczy� si� powinna tak�e w Polsce. Nie nale�y tej sprawy roz-
strzyga� w g�osowaniu politycznym.  

Globalna zasada pozostaje jednak bez zmian. S� to tendencje do g�osowa-
nia, a nie do dyskusji. Sprawy ekologiczne w dalszym ci�gu podlegaj� g�osowa-
niu obywatelskiemu, a nie dociekaniom ekspertalnym. Nie jest to prawid�owe 
post�powanie.  

Ten obyczaj odwo�ywania si� do g�osowania, a nie do ekspertyz dotyczy 
tak�e spraw ma�ych. Równie� np. o tym, czy sensowne jest ograniczenie liczby 
wilków w Bieszczadach, aby wilcze watahy zagryza�y mniej owiec, tak�e decy-
duj� nie ekspertyzy, a liczba g�osów aktywnych cz�onków organizacji ekolo-
gicznych. Uchwa�y zjazdów ekologicznych maj� aspiracj� rozstrzygania w tej 
sprawie decyzji. Zjazdy ekologiczne, a nie ekspertyzy decyduj� o pog�owiu bob-
rów, które tworz� wielkie korytarze pod wa�ami przeciwpowodziowymi. 

Nie dopuszczane s� do dyskusji odpowiedzi na pytania, czy w Polsce 
przypadkiem nie zbyt du�o przestrzeni przeznaczono na ró�nego rodzaju parki 
ekologiczne. Nie wszystkie kraje europejskie przeznaczaj� tyle, co Polska (tj. 
28% powierzchni) na cele ró�nego rodzaju ochrony ekologicznej. To jest w in-
tencjach bardzo szlachetne, ale nie ma ch�tnych do ponoszenia kosztów na rzecz 
tej pi�knej szlachetno�ci.  

Du�e przestrzenie kraju zosta�y przeznaczone na parki ograniczaj�ce sto-
sowanie nawozów mineralnych, �rodków ochrony ro�lin, ró�nych form gospo-
darki wodnej itp. W Polsce upowszechni�o si� przekonanie, �e krajowe zasoby 
ziemi s� wystarczaj�co du�e, aby dowoln� cz��� przeznaczy� na parki.  

Oznacza to, �e nie mo�emy w takich parkach stosowa� wysokich dawek 
chemizacji rolnictwa. Nie mo�na wi�c w parkach oczekiwa� 4 ton ziarna zbo�a 
z 1 ha, tak jak szacuje IUNG przy dopuszczalnym ekologicznie poziomie nawo-
�enia, a jedynie oko�o 2,5 ton z 1 ha. Chodzi tu jednak nie o 1 ha, a oko�o 30% 
ziemi rolniczej obj�tej zasi�giem granic parków ekologicznych. Rozszerzenie 
granic parków ekologicznych wi��e si� i b�dzie si� wi�za� z ograniczeniem in-
tensywno�ci gospodarki rolnej.  

Nie wydaje si� wi�c trafne rozstrzyganie wszystkich spraw policzalnych 
ekonomicznie i wymagaj�cych konkretnej wiedzy technicznej, metod� g�osowa-
nia, a nie metod� racjonalno�ci ekonomiczno-technicznej. Racjonalne by�oby 
wi�c ustanowienie zasady, i� ka�da organizacja ekologiczna wy�ania z siebie 
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Rad� Weryfikuj�c� opinie. Taka w�a�nie Rada Weryfikuj�ca opinie w �wietle 
polskiej my�li ekonomicznej i technicznej powinna zabezpieczy� racjonalne 
uchwa�y ró�nych organizacji.  

W Polsce wydaje si� niezb�dny aktualizowany co kilka lat (np. raz na 10 
lat) kodeks obowi�zków obywatelskich w zakresie ochrony �rodowiska. Kodeks 
taki powinien dawa� ka�dej osobie nale��cej do wspólnoty ochrony �rodowiska 
prawo do wyra�ania opinii, ale ka�da organizacja ekologiczna powinna mie� 
Rad� Weryfikuj�c� opinie. W przeciwnym razie b�dzie upowszechnia� si� stale 
„obrót” ma�o warto�ciowymi opiniami. Doprowadza� to b�dzie do deprecjacji 
organizacji ekologicznych.  

 

8.4. Orientacyjne wyznaczniki stanu �rodowiska i ochrony przyrody  
na obszarach wiejskich na po�ow� XXI wieku  

 
Lasy i zadrzewienia w 27 krajach Unii stanowi� 7,2% powierzchni grun-

tów rolnych wchodz�cych w sk�ad gospodarstw rolnych. W Polsce lasy nie sta-
nowi� integralnej cz��ci w�asno�ci rolnej. Ta cz��� lasów, która jest  sk�adni-
kiem gospodarstw rolnych stanowi tylko 3,8% powierzchni rolno-le�nej 
stanowi�cej w�asno�� rolników. Lasy s� wi�c jako ca�o�� s�abo zintegrowane 
z rolnictwem. Nale�y poszukiwa� sposobów zwi�kszania tej integracji.  

Pobór wody na 1 mieszka	ca Polski wynosi� w 2007 r. 300 m3. jest to 
skromna ilo�� pobieranej wody. Zwi�kszenie poboru jest ma�o mo�liwe. Mo�li-
we jest tylko podniesienie jako�ci pobieranej wody. Uwaga powinna by� wi�c 
koncentrowana na podnoszeniu jako�ci wody, g�ównie wody spo�ywczej 
(a wi�c pitnej, wody wchodz�cej w sk�ad artyku�ów �ywno�ciowych).  

Rocznik informacji i opracowa	 statystycznych GUS 2010 – Ochrona 

rodowiska – informuje, �e 60% ludno�ci Polski obs�ugiwana by�a w 2007 r. 
przez sieci kanalizacyjne. Oznacza to, �e ci�gle jeszcze 40% ludno�ci nie korzy-
sta z sieci kanalizacyjnej. Niezb�dne jest doprowadzenie kanalizacji do po�owy 
XXI wieku do stanu, w którym blisko 100% ludno�ci obs�ugiwane b�dzie przez 
sieci kanalizacyjne.  

Wed�ug informacji i opracowa	 GUS 2010 – Ochrona �rodowiska (wy-
kres, str. 512) energoch�onno�� polskiej gospodarki wyra�a si� wska�nikiem 
oko�o 390 kg oleju ekwiwalentnego na 1 000 euro PKB. Wska�nik ten dla Nie-
miec wyra�a si� wska�nikiem oko�o 160 kg oleju ekwiwalentnego na 1 000 eu-
ro. Oznacza to, �e energoch�onno�� polskiej gospodarki jest oko�o 2,5-krotnie 
wy�sza ni� w Niemczech. Energoch�onno�� podobn� do Niemiec posiadaj� go-
spodarki Francji, W�och, Hiszpanii, Holandii i innych krajów Zachodniej Euro-
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py. Ró�nica w energoch�onno�ci wynika zarówno ze struktury produkcji PKB 
w kraju, jak równie� z poziomu nowoczesno�ci technik i technologii.  

Zbyt du�a energoch�onno�� naszej gospodarki odnosi si� zarówno do go-
spodarki na terenach miejskiej, jak i wiejskich. Zak�ada� wi�c nale�y, i� obecny 
poziom energoch�onno�ci polskiej gospodarki powinien zmniejszy� si� co naj-
mniej o po�ow� na przestrzeni 4 dekad, jakie dziel� nas od po�owy XXI wieku.  

Rocznik 2010 Ochrona 
rodowiska publikowany przez GUS informuje na 
str. 517, �e w Polsce 41% ludno�ci korzysta z oczyszczalni �cieków z podwy�-
szonym usuwaniem biogenów, a w Niemczech wska�nik ten wynosi 93%. Jest 
to g�ówna ró�nica w gospodarce �ciekami mi�dzy Polsk� i rozwini�tymi krajami 
Unii Europejskiej.  

W 2006 r. udzia� odnawialnej elektryczno�ci w ca�ym zu�yciu elektrycz-
no�ci w Polsce wynosi� zaledwie oko�o 4%. W Niemczech ten wska�nik wynosi� 
w tym czasie oko�o 16%. Podobny udzia� do udzia�u niemieckiego posiada�a te� 
Francja. Wysokie udzia�y posiada�y te� niektóre kraje �ródziemnomorskie.  

Wed�ug GUS, zagro�enia wygini�cia gatunków naczyniowych ro�lin za-
gro�onych w Polsce stanowi�y 11% gatunków tych ro�lin. Z wyj�tkiem W�gier 
i W�och, gdzie udzia�  zagro�onych ro�lin naczyniowych by� ni�szy ni� w Pol-
sce, w innych krajach europejskich udzia� zagro�e	 tych gatunków ro�lin by� od 
3 do 5 razy (procentowo) wi�kszy ni� w Polsce. Podobne zjawisko odnotowano 
w obserwacji gatunków zwierz�t. W 2008 r. w Polsce zagro�enie ssaków doty-
czy 14 gatunków, ptaków – 8 gatunków i ryb – 20 gatunków (patrz str. 536). 
W wi�kszo�ci krajów europejskich liczba zagro�onych gatunków by�a 2-3 razy 
wi�ksza. Oznacza to, �e warunki ekologiczne do odtwarzania �ycia w polskiej 
przyrodzie s� relatywnie lepsze ni� w wielu innych krajach europejskich.  

Polska nale�y do tych krajów, w których udzia� obszarów chronionych 
w ca�o�ci powierzchni kraju wynosi blisko 30% ca�o�ci obszaru kraju. W Euro-
pie niewiele jest takich krajów. Nale�� do nich Niemcy (58%), Austria (28%), 
Polska (28%), S�owacja (25%), Szwajcaria (28%). W 2007 r. na 1 000 miesz-
ka	ców Polski ochrona specjaln� obj�tych by�o oko�o 220 ha powierzchni. Po-
dobna powierzchnia chroniona by�a w Niemczech i w S�owacji. Niespe�na 300 ha 
powierzchni przypada�o w Austrii. Dwukrotnie wi�cej w Szwecji, Norwegii 
i Finlandii. W pozosta�ych krajach powierzchnia ta by�a zdecydowanie mniejsza.  

Celowym by�oby dokonanie weryfikacji obszarów chronionych z punktu 
widzenia potrzeby w��czania obszarów, które powinny by� obj�te specjaln� 
ochron�, a nie s� tak� ochron� obj�te. Uzasadnionym jest tak�e dokonywanie co 
pewien czas np. co 20 lat weryfikacji obszarów, które s� pod specjaln� ochron�, 
a by� nie powinny.  
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rodowisko i przyroda zwi�zane s� i b�d� z przestrzeni�, a w tym z zie-
mi�, wod�, powietrzem, �wiat�em, powierzchni� zdoln� do kreacji i odradzania 
fotosyntezy. Odradzanie �ycia w ponad 90% dokonuje si� w ekosystemach ze-
spolonych z obszarami wiejskimi. Oddzia�ywanie na to co dzieje si� na po-
wierzchni ziemi i z�o�ach ziemi, na powierzchni wody i w g��bi toni wodnej, na 
powierzchni wszystkich ro�lin i wewn�trz ro�linnych organizmów wydaje si� 
wr�cz ma�o znacz�ce, ale gdyby by�o tak ma�o znacz�ce jak si� wydaje, nie by-
�oby potrzeby zabiega�, aby ca�a ludzko�� chroni�a �rodowisko i przyrod�. 
Wp�yw ludzkiej dzia�alno�ci jest wielki. Zwi�zany jest g�ównie z dzia�alno�ci� 
ludzk� na obszarach wiejskich. Oddzia�ywanie na �rodowisko i przyrod� na ob-
szarach wiejskich mog� wi�c oddzia�ywa� ludzie, którzy wykonuj� ró�ne zada-
nia na wiejskich obszarach.  

Oddzia�ywanie na ziemi�, wod�, powietrze, ro�linno��, �wiat zwierz�t 
tworz� ludzie, którzy �yj� na obszarach wiejskich i staraj� si� ukierunkowywa� 
rozwój przyrody do codziennych potrzeb ludzkich spo�eczno�ci.  

Nie jest mo�liwe wyspecjalizowanie specjalnych ludzkich organizacji do 
w�a�ciwego rodzaju �rodowiska i przyrody. Kierowa� rozwojem �rodowiska 
i przyrody mog� te spo�eczno�ci, które s� zwi�zane �yciem i prac� ze wszyst-
kim, co sk�ada si� na obszary wiejskie. Tak wi�c jedynym skutecznym oddzia-
�ywaniem na przyrod� i �rodowisko na wsi mog� mie� spo�eczno�ci wiejskie.  

Wszystko wi�c prowadzi do wniosku, �e misj� oddzia�ywania na nowa 
gospodark� natur� jako przyrod� i �rodowiskiem nale�y powierzy� wsi. Powie-
rzy� oznacza wyedukowa� stosownie wiejsk� spo�eczno��. Tego nale�y oczeki-
wa� w po�owie XXI wieku. Wie� tylko powinna by� �wiadoma odpowiedzialno-
�ci za ochron� obszarów wiejskich, powinna tak�e umie� urzeczywistnia� t� 
odpowiedzialno��.  
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Rozdzia� 9. Nowy, wi�kszy udzia� ludno�ci wiejskiej w tworzeniu 
kapita�u ludzkiego i spo�ecznego 

 
Na prze�omie XX i XXI wieku, kiedy pod pretekstem ch�odzenia gospo-

darki wdro�ono okre�lone kwantum restrykcji neoliberalnych do polityki pie-
ni��nej ujawni�y si� deflacja, a w tym spadek inwestycji, spadek wzrostu PKB, 
wzrost bezrobocia, gwa�towny wzrost zró�nicowania warunków bytu, wielka 
emigracja w celu poszukiwania sta�ego miejsca pracy poza granicami kraju. 
W�a�nie wielk� fal� emigracji z lat 2001-2003 nale�y traktowa� jako emigracj� 
ostrzegawcz� przed rozpraszaniem si� narodu. Emigracja ta by�a i jest oczywi-
stym dowodem na prawdopodobie	stwo rozpraszania si� narodu w ka�dym 
przypadku, je�li warunki �ycia w Polsce nie b�d� stopniowo, ale w dostrzegal-
nym stopniu upodabnia� si� do warunków �ycia w rozwini�tych krajach Unii 
Europejskiej. Sformu�owane wi�c zosta�o has�o: zmierzamy do przezwyci��enia 
zapó�nie	 rozwoju. Tymczasem w praktyce realizowana by�a hamuj�ca deflacja.  

By�o to wyj�tkowo �ywe i wieloznaczne zjawisko. W�adze liberalne uzna-
�y, �e nale�y „ch�odzi�” gospodark� i wprowadzi�y instrumenty ch�odzenia. Mi-
liony ludzi podj��y paszporty i wyjecha�y na emigracj�.  

Procesy nast�powa�y po sobie jak mechaniczne automaty. W historii go-
spodarczej bardzo rzadko wyst�puj� po sobie zjawiska tak szybko. Historia za-
prezentowa�a Polsce lekcj�.  

Tymczasem „Polska powinna trwa� wiecznie”, jak g�osi doktryna pol-
skiego ruchy ludowego. Ruch ten akcentuje emigracj� i imigracj�, które nie 
prowadz� do za�amania demograficznego narodu. Tymczasem jednak wielkie 
fale emigracji na skal�, jaka mia�a miejsce w latach 2001-2003 doprowadzi�y do 
za�ama	 demograficznych powoduj�cych symptomy rozpraszania narodu. 
Z tych zjawisk wynika, �e tylko Polska posiadaj�ca wydoln� gospodark�, wyso-
k� kultur� i rozwijaj�c� si� cywilizacj� mo�e zapewni� wieczne trwanie narodu. 
W otwartym spo�ecze	stwie utrzymanie gospodarki w stanie znacznej wysoko-
�ci jest swoistym przymusem, Brak spe�nienia sprawno�ci gospodarki powoduje 
rozpraszanie narodu.  

Nie powinien wi�c znajdowa� uznania �aden polityczny ruch, który g�osi, 
�e równowag� gospodarcz� w kraju mo�na osi�gn�� nie tylko dobr� gospodar-
k�, ale tak�e emigracj� sta�� narodu we wszystkich kierunkach. Emigracja nie 
mo�e by� alternatyw� rozwoju. Ka�da emigracja jest form� rozpraszania si� na-
rodu, a wi�c powinna by� uznana jako wyraz s�abego gospodarowania. Gospdo-
arka, która nie spe�nia warunku wyrównywania zapó�nie	 rozwojowych Polski 
w stosunku do najwy�ej rozwini�tych krajów Europy, jest ogromnym zagro�e-
niem trwa�o�ci istnienia Polski. Tak wi�c kwesti� g�ówn� dla Polski staj� si� „lo-



 127

komotywy” rozwoju, czyli si�y nap�dowe. Wiadomo, �e w�ród si� nap�dowych 
szczególne miejsce zajmuj�: kapita� ludzki, kapita� spo�eczny, kapita� rzeczowy.  

 

9.1. Warunki gromadzenia odpowiedniej akumulacji na rzecz rozwoju  
inwestycji oraz us�ug unowocze�niania struktury gospodarczej Polski  
co najmniej do poziomu �redniego w UE  

 
Utopijna okaza�a si� nadzieja, �e mi�dzynarodowe korporacje globalne 

dostarcz� ka�demu krajowi (a w tym Polsce) dostateczn� ilo�� �rodków inwe-
stycyjnych na rzecz zbudowania odpowiedniej struktury gospodarczej – o od-
powiedniej liczbie miejsc pracy dla ka�dego narodu. Tak� nadziej� rozbudzi�a 
Solidarno�� i tak� nadziej� kierowa�y si� niektóre partie polityczne Polski 
sprzedaj�c krajowe potencja�y produkcyjne zagranicznym korporacjom, 
a otrzymywane �rodki za t� sprzeda� przeznaczaj�c na bie��c� konsumpcj�. 
Niezale�nie od tego rz�dz�ce partie w Polsce po odrzuceniu ustroju socjali-
stycznego i przywróceniu kapitalizmu straci�y swoje programy gospodarcze na 
wielkie zad�u�enie kraju. Nie tylko sprzedawany maj�tek by� �ród�em p�ac 
i �wiadcze	. Tak�e d�ug stawa� si� �ród�em wzrostu stopy �yciowej. W ci�gu 20 
lat �ród�a te by�y nadu�ywane, nadszed� czas, kiedy strategia musi ulec zmianie. 
Nieakceptowalna jest sytuacja, w której udzia� w�asno�ci polskiej w ca�ej warto-
�ci potencja�u produkcyjnego zasadniczo kurczy si�, zad�u�enie kraju bardzo 
szybko wzrasta, a nap�yw zewn�trznego kapita�u na rozwój potencja�u gospo-
darczego kraju podlega wahaniom g�ównie ze wzgl�du na zmienno�� koniunktu-
ry rynkowej.  

Stabilno�� gospodarki zak�ócana jest tak�e cz�sto wycofywaniem si� 
z Polski do innych krajów kapita�u ró�nych korporacji zagranicznych. Korpora-
cje zagraniczne wycofuj� potencja�y i produkcj� z Polski, gdy tylko znajduj� 
w �wiecie atrakcyjniejsze lokalizacje. Jest to prawid�owo��. Potencja� produk-
cyjny oparty na w�asno�ci korporacji mi�dzynarodowych jest skuteczny i cenny, 
ale jest niepewny. Odchodzi nie wtedy, kiedy jest to akceptowalne dla kraju, 
a kiedy jest to korzystne dla korporacji.  

Polska nie jest w stanie szybko przezwyci��y� niedorozwoju w stosunku 
do najwy�ej rozwini�tych krajów Europy (np. Francji, Niemiec, W�och, Holan-
dii) tylko w oparciu  o podatki od osób fizycznych oraz ma�ych i �rednich przed-
si�biorstw. Na wyrównanie niedorozwoju gospodarczego nie wystarcz� te� ró�-
ne formy pomocy gospodarczej Unii Europejskiej. Potrzebne s� partycypacje 
w�asno�ciowe, a tak�e lokalizacja kapita�u korporacji mi�dzynarodowych (czyli 
forma lokalizacji nazywana BIZ).  
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Lokalizacja kapita�u korporacji mi�dzynarodowych ma zró�nicowany 
charakter. Tak np. lokalizacja kapita�u spó�ek mi�dzynarodowych w eksploata-
cj� gazu �upkowego w Polsce (je�li taka zaistnieje, a prawdopodobnie taka sytu-
acja b�dzie mia�a miejsce) b�dzie mia�a wp�yw na stabilizacj� polskiej gospo-
darki. Kapita� zaanga�owany w kopalni� gazu nie da si� przenie�� z miesi�ca na 
miesi�c. Nie pozwalaj� na to urz�dzenia dostosowane do terenu. Zupe�nie inny 
charakter ma lokalizacja np. produkcji samochodów, urz�dze	 elektronicznych, 
cz��ci samolotów itp. W takich przypadkach wycofanie BIZ z Polski do innych 
krajów jest kwesti� decyzji korporacji globalnej nawet nie konsultowanej z pol-
skimi w�adzami.  

Tworz�c wiarygodn� doktryn� mo�liwo�ci wyrównania niedorozwoju 
Polski do poziomu tych krajów Unii Europejskiej, które s� najwy�ej rozwini�te, 
trzeba tworzy� wst�pnie nast�puj�ce bazy wyj�ciowe:  

Po pierwsze: kreowa� kapita� ludzki, czyli kszta�ci� m�odzie� oraz rozsze-
rza� kszta�cenie ustawiczne osób pracuj�cych;  

Po drugie: kreowa� kapita� spo�eczny, czyli budowa� zaufanie pomi�dzy 
lud�mi, mi�dzy organizacjami a pa	stwem, mi�dzy ca�� spo�eczno�ci� obywa-
telsk� a pa	stwem;  

Po trzecie: powi�ksza� kapita� endogeniczny, a wi�c w�asno�� obywateli 
mieszkaj�cych na terenie kraju, którzy s� zainteresowani, aby ich kapita� by� 
w kraju. Spójno�� narodu oraz jego przywi�zanie do kraju tworzy w�asno�� en-
dogeniczna obywateli; 

Po czwarte: tworzy� system oszcz�dno�ci obywatelskich i ogranicza� za-
d�u�enia zagraniczne, które stanowi� zawsze mechanizmy wyprowadzania �rod-
ków maj�tkowych poza granice kraju; 

Po pi�te: anga�owa� mo�liwie najszersz� spo�eczno�� w procesy produkcji 
us�ug. Aktywno�� spo�ecze	stwa mierzy si� udzia�em jednostek w odpowiedzial-
no�ci za produkcj� i us�ugi. Po��danym jest wi�c, aby mo�liwie du�a cz��� miesz-
ka	ców kraju �y�a nie tylko pod wp�ywem przymusu zarobkowania, ale tak�e pod 
wp�ywem woli dzia�ania a nawet woli samorealizacji w�asnej osobowo�ci.  

 

9.2. Wykorzystanie wiejskiej sytuacji demograficznej dla z�agodzenia  
skutków negatywnych ogólnokrajowego kryzysu demograficznego  

 
Kryzys demograficzny Polski jest faktem. Zmniejszy� si� przyrost natu-

ralny. Roczne urodzenia dzieci s� zmienne, ale znamionuj�ce si� w d�ugim 
okresie tendencj� malej�c�. To wywo�ywa� b�dzie du�e zak�ócenia w bilansie 
si�y roboczej, a jeszcze wi�ksze w systemie ubezpiecze	. Nie jest wykluczona 
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konieczno�� zaproszenia w przysz�o�ci mniejszo�ci ró�nych narodowo�ci do 
imigracji. Kwestia ubezpiecze	 to kwestia przysz�o�ci. Tymczasem kryzys de-
mograficzny wywo�a� problemy, które wymagaj� ju� obecnie precyzyjnych in-
terwencji.  

Oto wyemigrowa�o ponad 2,0 mln ludzi wykszta�conych i z wieloletni� 
praktyk�. To stanowi kilkana�cie procent stanu zatrudnionych. Powsta�y sekto-
ry, w których brak jest osób kwalifikowanych do obsadzania krajowych miejsc 
pracy. Potrzebne jest szybkie uzupe�nienie zaistnia�ych deficytów ludzkich. 
Z du�� trudno�ci� rozwi�zuje si� zaistnia�e deficyty.  

Na kryzys demograficzny nak�adaj� si� b��dy reformy o�wiatowej. Usta-
nawiaj�c reform� o�wiatow� 1999 r. za�o�ono, �e w Polsce 80% m�odzie�y b�-
dzie kontynuowa� edukacj� w szko�ach ponadgimnazjalnych o charakterze 
ogólnokszta�c�cym, a nie zawodowym. O ile np. w Niemczech zak�ada si�, �e 
80% m�odzie�y b�dzie edukowane w szko�ach zawodowych, a 20% w ogólno-
kszta�c�cych, to w Polsce ustalono odwrotne za�o�enie.  

Na szcz��cie oko�o 50% m�odzie�y orientuje si� na edukacj� w szko�ach 
zawodowych. Nie mo�na jednak powiedzie�, �e nic si� nie sta�o, bo m�odzie� 
naprawia b��d Ministerstwa Edukacji. Nie zosta�y jednak przygotowane odpo-
wiednio szko�y zawodowe. Nie przygotowano dla tych szkó� miejsc na praktyki. 
Sprywatyzowane fabryki zlikwidowa�y szko�y zawodowe przyfabryczne, a wi�c 
zlikwidowa�y sale, warsztaty, miejsca praktyki itp. Edukacja zawodowa nie jest 
nale�ycie zorganizowana.  

Przez wiele lat m�odzie� wiejska wybiera�a szko�y zawodowe przyfa-
bryczne. Obecnie, wobec braku tych szkó� m�odzie� wiejska skierowana zosta�a 
do szkó� �rednich o cechach szkó� ogólnokszta�c�cych. Wiejskie szko�y podsta-
wowe i wiejskie gimnazja s�abo przygotowa�y m�odzie� do liceów ogólno-
kszta�c�cych. Uwidoczni�a si� wi�c du�a ró�nica edukacji na wsi w stosunku do 
miast. Zachodzi pilna potrzeba dokonania licznych korekt, aby dobrze wyedu-
kowa� m�odzie�, która skierowana zosta�a do szkó� zawodowych, ale cz�sto do 
innych typów ni� do tych, na które oczekiwa�a, a w dodatku nie zawsze odpo-
wiednio przygotowanych do odbywania praktyk. Obecne pokolenie absolwen-
tów �rednich szkó� zawodowych jest s�abiej przygotowane ni� by�o przygoto-
wane pokolenie techników, które wyjecha�o na emigracj� w ramach fali 
dwumilionowej emigracji lat 2001-2003.  

Jest bardzo szcz��liwym zbiegiem okoliczno�ci, �e du�a cz��� m�odzie�y 
wiejskiej pragnie postgimnazjaln� edukacj� odbywa� w szko�ach zawodowych. 
To daje szans� uzupe�nienia braku techników w Polsce. Potrzeba techników 
w gospodarce i pragnienie wiejskiej m�odzie�y s� spójne i korzystne. Polsce po-
trzebni s� technicy ró�nych specjalno�ci. O ile m�odzie� miejska d��y do eduka-
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cji w liceach ogólnokszta�c�cych, o tyle m�odzie� wiejska ubiega si� o technika 
zawodowe. M�odzie� wiejska musi szybko zarobi� na �ycie. Z konieczno�ci, nie 
tylko z zami�owania chce ko	czy� technika. Polsk� jako kraj mo�e dzi� satys-
fakcjonowa� dominacja m�odzie�y wiejskiej w technikach z mo�liwo�ci� stu-
diowania zaocznego dla najbardziej utalentowanych techników. Za kilka lub 
kilkana�cie lat mo�e zmieni� si� sytuacja. W najbli�szych latach obecne tenden-
cje m�odzie�y wiejskiej zas�uguj� na akceptacj�.  

 

9.3. Stworzenie sieci przedszkoli na obszarach wiejskich jest pilnym  
zadaniem narodowym  

 

wiatowa pedagogika od dziesi�tek lat stwierdza, �e najwi�ksz� aktywno-

�ci� w zakresie absorpcji informacji, a tak�e w zakresie absorpcji sposobów ro-
zumowania znamionuj� si� dzieci w wieku od 3 do 8 lat. St�d te� w�a�nie ca�y 
cywilizowany �wiat rozwija system przedszkoli jako edukacyjnej zabawy dzie-
ci�cej. Dzieci b�d�ce absolwentami przedszkoli znamionuj� si� wi�ksz� zdolno-
�ci� absorpcji i wi�ksz� zdolno�ci� przetwarzania pozyskiwanych informacji. 
Przedszkola rozwijaj� sprawno�� intelektualn� cz�owieka.  


wiadomo�� ta upowszechni�a si� ju� do�� szeroko w miastach, ale jest 
dramatycznie s�abo upowszechniona na wsi. Obecnie, gdy wszystkie kraje wy-
soko cywilizowane staraj� si� o to, aby ca�� populacj� swych dzieci i m�odzie�y 
przygotowa� do uko	czenia szkó� �rednich i wy�szych, koncentruj� uwag� na 
przygotowaniu przedszkoli jako wst�pnego warunku przygotowania m�odego 
pokolenia do wielkich zada	 edukacyjnych.  

Dzieci, które nie wykorzystaj� najwi�kszej zdolno�ci absorpcyjnej 
w okresie 3-8 lat do otwarcia wszystkich zmys�ów i aparatu my�lenia b�d� mia-
�y wi�cej trudno�ci w nauce, ni� dzieci, które ten okres prawid�owo wykorzysta-
j�. Dla niwelacji ró�nic mi�dzy miastem i wsi�, budowanie sieci przedszkoli 
staje si� kwesti� wyj�tkowo piln� i wa�n�. Co najmniej 70-75% polskich dzieci 
powinno uczestniczy� w edukacji przedszkolnej w okresie od 3 do 6 lat.  

Obecnie tylko nieliczne miasta znamionuj� si� uczestnictwem wi�cej ni� 
po�owy dzieci w przedszkolach w wieku 3-6 lat. Na wsi udzia� dzieci w przed-
szkolach wynosi najcz��ciej 10-30%. Uwidacznia to m.in. praca W. Michny pt. 
Dost�p m�odzie�y wiejskiej do szkó� zawodowych, liceów ogólnokszta�c�cych 
i wy�szych uczelni, IERiG�-PIB, Warszawa 2009.  
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9.4. Zwi�kszenie udzia�u m�odzie�y wiejskiej na wy�szych uczelniach mo�e 
znacznie z�agodzi� kryzys demograficzny w Polsce w ca�ym XXI wieku  

 
W oparciu o przeprowadzan� co 4 lata przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa  

i Gospodarki �ywno�ciowej – Pa	stwowy Instytut Badawczy ankiet�, opracowana 
zosta�a publikacja pt. Dost�p m�odzie�y wiejskiej do szkó� zawodowych, liceów 
ogólnokszta�c�cych i wy�szych uczelni19. Publikacja dokumentuje fakt, �e udzia� 
m�odzie�y miejskiej na wy�szych uczelniach w stosunku do tzw. roczników stu-
denckich, tj. liczby  m�odzie�y w wieku 19-24 lata wynosi�a w latach 2000-2005  
46 osób. Oznacza to, �e na ka�de 100 osób w wieku 19-24 lata przypada�o 46 osób 
studiuj�cych na wydzia�ach dziennych lub wieczorowych. Taki by� standard li-
czebno�ciowy m�odzie�y studiuj�cej na wy�szych uczelniach. Ogromna wi�kszo�� 
polskich demografów przewiduje, �e w ci�gu najbli�szego okresu 30 lat nast�pi 
regres liczebno�ci studentów o co najmniej 40%.  

Tymczasem takiego wielkiego regresu by� nie musi. Oto w tym samym 
czasie, gdy na ka�de 100 osób w wieku 19-24 lata w mie�cie studiowa�o 46 osób 
na wsi spo�ród m�odzie�y rodzin rolniczych studiowa�o tylko 27 osób, a spo�ród 
wiejskiej m�odzie�y bezrolnej, studiowa�o tylko 19,6 osoby. 
rednio na ka�de 
100 osób m�odzie�y wiejskiej (m�odzie�y rolniczej i bezrolnej razem) studiowa-
�y oko�o 23 osoby. Oznacza to, �e na wsi wska�nik dost�pu dla m�odzie�y wiej-
skiej jest o po�ow� ni�szy.  

Polska posiada wi�c rezerw� w postaci niskiego dost�pu m�odzie�y wiej-
skiej na wy�sze uczelnie. Tak wi�c Polska posiada materia� ludzki do kszta�ce-
nia. Poprzez rozszerzanie stypendiów, studiów telewizyjnych, zaocznych, a tak-
�e ró�ne formy organizacji studiów w gminnych klubach czy te� w klubach 
technika, mo�na w ci�gu najbli�szych kilku dekad zwi�kszy� istotnie dost�p 
m�odzie�y wiejskiej do nauki na wy�szych uczelniach, aby nie tylko m�odzie� 
miejska, ale tak�e wiejska mia�a dostatecznie szeroki dost�p na wy�sze uczelnie. 
W po�owie XXI wieku powinny by� mniej wi�cej równe szanse studiowania 
m�odzie�y wiejskiej i miejskiej. Tylko wówczas nie nast�pi zapa�� liczebna stu-
dentów na wy�szych uczelniach, co mog�oby obni�y� udzia� ludno�ci z wy�-
szym wykszta�ceniem w Polsce w stosunku do innych krajów europejskich.  

Trzeba zak�ada�, �e w po�owie XXI wieku oko�o po�owa osób w wieku 
studenckim w Europie b�dzie ko	czy�a wy�sze uczelnie. Ko	czenie wy�szej 
uczelni staje si� bowiem pewnym standardem wspó�czesnego cz�owieka, a tak�e 
stylem �ycia. Mo�na przewidywa�, �e w po�owie XXI wieku ten standard i styl 

                                           
19 W. Michna, Dost�p m�odzie�y wiejskiej do szkó� zawodowych, liceów ogólnokszta�c�cych 
i wy�szych uczelni, IERiG�-PIB, Warszawa 2009. 
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�ycia stan� si� wymogiem kultury i stylu �ycia. Do takiej wizji nale�y przygo-
towa� polsk� m�odzie�. 

 

9.5. Narasta potrzeba opracowania wizji rozwoju edukacji ustawicznej  
 
Wymiana pokole	 w procesach produkcji w rytmie �ycia ludzkiego, 

a w tym zw�aszcza w rytmie ko	czenia szko�y �redniej przez kolejne pokolenia 
lub wy�szej uczelni sta�o si� anachroniczne. Przeci�tny pracownik sfery produk-
cji, a tak�e us�ug zmienia prac� 3 do 7 razy w czasie swego �ycia. Tymczasem 
nikt nie wraca kilka razy do szko�y zawodowej ani do wy�szej uczelni. Ludzie 
w biegu �ycia zmuszeni s� do zmiany swoich zawodów oraz specjalizacji.  

W ostatnich kilku dekadach cz�ste zmiany zawodów powodowa�y ko-
nieczno�� odchodzenia wcze�niejszego na emerytury. Pracownicy nie byli 
w stanie zmieni� kwalifikacji i dostosowa� si� do wspó�czesno�ci. Ko	czyli 
wi�c wcze�niej dzia�alno�� zawodow�. Sytuacja ta powodowa�a zbyt szybki 
przyrost emerytów. Powtarzalno�� takich rozwi�za	 okaza�a si� niemo�liwa. 
�ycie ludzkie i d�ugo�� pracy w �yciu cz�owieka wyd�u�aj� si�. Musi wykszta�-
towa� si� sposób zmiany kwalifikacji w procesie pracy.  

Powinna powsta� wkrótce szczegó�owa doktryna kszta�cenia ustawiczne-
go. Kszta�cenie ustawiczne jest kwesti� zbyt powa�n�, aby mo�na by�o go trak-
towa� jak rozrywk� kulturaln�. Ono musi trafia� w realn� zmian� zawodów. 
Musi by� dostosowane do zmian struktury gospodarczej.  

Istnieje potrzeba, aby powstawa�y studia nad kszta�ceniem ustawicznym. 
Co wi�cej, potrzebna jest specjalna sie� organizacyjna doradztwa dotycz�cego 
kszta�cenia ustawicznego.  

Interesuj�cym zjawiskiem w kwestii kszta�cenia ustawicznego jest „wy-
buch” uniwersytetów trzeciego wieku. G�ównie emeryci uczestnicz� w ramach 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku tworz� dobry 
klimat, dobry przyk�ad kulturowy. Natomiast prawdziwe kszta�cenie ustawiczne 
musi s�u�y� pog��bianiu wiedzy pracuj�cego in�yniera, technika, pracownika, 
a tak�e ka�dego, kto chce lub musi zmieni� charakter pracy. Prawdziwe kszta�-
cenie ustawiczne to nowy etap w �yciu ludzko�ci. Najcz��ciej polega� b�dzie na 
pog��bianiu wiedzy na temat wykonywanej pracy. Przygotowywanie si� do 
zmiany pracy i zawodu jest i b�dzie tak�e cz�stym zdarzeniem. W tym przypad-
ku trzeba nauczy� si� nowych zawodów w trakcie wykonywania pracy.  

Nie ulega w�tpliwo�ci, �e doktryna ustawicznej edukacji powstanie 
w I po�owie XXI wieku. Spo�eczno��  musi si� przygotowa�, �e w II po�owie 
XXI wieku b�dzie to ju� realna praktyka codziennego �ycia. Obecnie zmiana 
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zawodu dokonuje si� cz�sto dopiero wówczas, gdy pracownik odchodzi „na 
bezrobocie”, bezrobocie wymusza zmian� zawodu. W ci�gu najbli�szych dekad 
zmiany zawodów powinny by� dokonywane w ramach kszta�cenia ustawiczne-
go, bez fazy bezrobocia.  

 

9.6. Sie� wzajemnego zaufania ludzi i organizacji do siebie, zaufanie  
obywateli – kluczowym warunkiem rozwoju gospodarczego kraju  

 
Ma�e kapita�y ��cz� si� w wielkie kapita�y przy pomocy ludzkiego zaufa-

nia mi�dzy cz�onkami organizacji, mi�dzy obywatelami a pa	stwem, mi�dzy 
organizacjami publicznymi. Bez zaufania ludzkiego ma�e kapita�y nie ��cz� si� 
w wielkie kapita�y, a bez wielkich kapita�ów w kapitalizmie globalnym nie 
mo�na pokona� zapó�nie	 w rozwoju gospodarczym. Polsce potrzebny jest 
wielki kapita� spo�eczny do pokonania zapó�nie	 gospodarczych. Prywatne ka-
pita�y Polaków s� wci�� ma�e. Tylko ��czenie tych ma�ych kapita�ów w spó�-
kach, spó�dzielniach, samorz�dach mo�e pozwoli� na rozwi�zanie wielkiego 
dzie�a, jakim mo�e sta� si� wyrównanie poziomu rozwoju Polski do poziomu 
�redniego Unii Europejskiej.  

Zaufanie, które ��czy pojedyncze ludzkie si�y i kapita�y w si�y spo�eczne 
wymaga nowej etyki, nowej solidarno�ci ludzi wobec siebie, nowego wychowa-
nia. Tworzenie kapita�u ludzkiego jest znacznie trudniejsze ni� finansowego 
i kapita�u wiedzy ludzkiej. Wymaga powszechnego prymatu interesu spo�eczne-
go nad egoistycznym interesem prywatnym.  

Kapita� spo�eczny powstaje w procesie wychowania dzieci, m�odzie�y, 
doros�ego spo�ecze	stwa. Kapita� spo�eczny rodzi si� z przekonania, �e tworze-
nie wspólnych inicjatyw, np. ró�nych inwestycji s�u�y dobru spo�ecznemu, a nie 
ukrytym zamiarom oszustwa i wyzysku. Warunkiem narastania kapita�u spo-
�ecznego jest solidne rozliczanie si� ludzi wobec partnerów ró�nych wspólnych 
dzia�a	.  

Niezb�dne jest opracowanie i wdro�enie w kraju programu etycznego 
wspó��ycia mi�dzyludzkiego. Kodeks takiego wspó��ycia powinien obowi�zy-
wa� wszystkie organizacje wychowawcze, kulturalne i gospodarcze.  

Ofensywa zwi�kszenia etycznego wspó�dzia�ania mi�dzy lud�mi do po-
ziomu, przy którym zniknie obawa, �e tworzenie grupy producenckiej, klastra, 
spó�ki czy spó�dzielni jest �yciow� konieczno�ci� narodu. Nie ma bowiem �ad-
nej mo�liwo�ci przezwyci��enia niedorozwoju Polski do poziomu wysoko roz-
wini�tych krajów Unii Europejskiej bez ��czenia si� Polaków w grupy produk-
cyjne, spó�ki, klastry, spó�dzielnie itp. W Polsce wyst�puje wielki deficyt 
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kapitalistów. Prywatny kapita� nie zespoli narodu w zorganizowan� ca�o��. Po-
laków nie zorganizuje warstwa bogatych kapitalistów. Polacy mog� zorganizo-
wa� si� równo mi�dzy sob� jako w�a�ciciele drobnych maj�tków, zespoleni 
umowami opartymi na uczciwych intencjach oraz solidnym wzajemnym rozli-
czaniu si�.  

Nale�y d��y� do dokonania w ci�gu najbli�szych kilku dekad zasadnicze-
go post�pu w solidno�ci rozliczania si� mi�dzy sob� cz�onków ró�nych grup 
gospodarczych, klastrów, spó�ek, spó�dzielni itp. Bez wielkiej ofensywy na po-
praw� etyki wspó�dzia�ania nik�y b�dzie post�p w przezwyci��aniu zapó�nie	 
gospodarczych.  

 

9.7. Kapita� ludzki i spo�eczny tworz� przes�anki do zwi�kszania si� udzia�u 
doros�ych Polaków w zasobach oszcz�dno�ci w postaci kapita�u finansowego  

 
W przybli�eniu jedna trzecia doros�ych Polaków posiada oszcz�dno�ci 

deponowane w bankach, a dwie trzecie oszcz�dno�ci nie posiada. My�l� prze-
wodni� pa	stwa jest sta�e stopniowe zwi�kszanie udzia�u doros�ych Polaków 
w ogólnych zasobach oszcz�dno�ci polskiego spo�ecze	stwa. Udzia� ten stop-
niowo ro�nie. Co wi�cej, równie� przeci�tna warto�� tych oszcz�dno�ci ro�nie.  

Obecna stopa procentowa depozytów do stopy procentowej kredytów jest 
niekorzystna dla depozytów. Stopa procentowa depozytów jest wielokrotnie ni�-
sza ni� stopa procentowa kredytów. To nie zach�ca spo�ecze	stwa do oszcz�dno-
�ci. Nie zach�ca te� do przekszta�cania oszcz�dno�ci w ró�ne  formy uczestnictwa 
w inwestycjach narodowych. Stopy procentowe s�u�� g�ównie spekulacjom ban-
kowym, a nie idei zwi�kszania oszcz�dno�ci na pomna�anie obywatelskiego 
udzia�u w inwestycjach narodowych. Obywatel, który osi�ga 2-3% stopy procen-
towej od depozytów nie dba o to, aby jego depozyty stanowi�y udzia� w narodo-
wych inwestycjach. Gdy obywatel korzysta z kredytów, op�aca przy kredycie 
inwestycyjnym (��cznie z mar��) 8-10% oprocentowania, a przy kredycie kon-
sumpcyjnym 15%, a nawet czasem wi�cej.  

Ta praktyka zró�nicowania stóp procentowych kredytów i depozytów nie 
wp�ywa pozytywnie na gromadzenie akumulacji na przezwyci��anie niedoro-
zwoju Polski w stosunku do Unii Europejskiej.  

Nale�y �ywi� nadziej�, �e zarówno dla wsi, jak i dla miasta w najbli�-
szych dekadach, sytuacja ulega� b�dzie istotnym zmianom. W szczególno�ci 
rozpi�to�� mi�dzy stopami procentowymi kredytów i depozytów powinna si� 
kurczy� do takich granic, jakie wyst�puj� w krajach wysokorozwini�tych. Istota 
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rzeczy polega na tym, aby zach�ca� do oszcz�dno�ci, a tak�e do przekszta�cania 
oszcz�dno�ci w udzia�y inwestycyjne.  

Najbardziej negatywnym skutkiem wyzbycia si� w�asno�ci polskich ban-
ków przez Rz�d na rzecz w�asno�ci banków zagranicznych jest niekorzystny 
stosunek stopy procentowej depozytów do stopy procentowej kredytów. Stopa 
procentowa depozytów to 2-4%, a stopa procentowa kredytów to 8-16% (razem 
z mar�� dla kredytów inwestycyjnych i konsumpcyjnych). Banki nie dbaj� 
o oszcz�dno�ci polskiego spo�ecze	stwa. Banki zniech�caj� nie tylko do 
oszcz�dno�ci, ale psuj� klimat zaufania mi�dzy bankami a spo�ecze	stwem. 
Tymczasem bez tego zaufania nie mo�e rodzi� si� i rozwija� kapita� spo�eczny.  
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Rozdzia� 10. Wybrane problemy infrastruktury obszarów  
wiejskich w perspektywie do 2050 r. 

 

10.1. Zaopatrzenie w wod� ludno�ci mieszkaj�cej na obszarach wiejskich oraz 
oczyszczanie �cieków bytowych  

 
Rozwój infrastruktury technicznej zwi�zany z zaopatrzeniem ludno�ci 

w wod� i oczyszczaniem �cieków bytowych jest utrudniony z kilku przyczyn, 
a mianowicie: 
� du�e rozproszenie siedlisk (miejscowo�ci) przy ma�ej liczbie mieszka	ców, 

co podkre�lono na wst�pie; 
� narastaj�ce problemy pozyskiwania wód nie wymagaj�cych stosowania kosz-

townych procesów uzdatniania, a tak�e dezynfekcji z ró�nego rodzaju �róde�, 
zwi�zane z ma�� zasobno�ci� wód w Polsce, a tak�e czasem z trudno�ciami 
w odprowadzaniu do odbiornika tzw. wód po�ciekowych z oczyszczalni 
�cieków.  

Obie powy�ej wymienione przyczyny b�d� powodowa�y w latach przy-
sz�ych narastaj�ce problemy w rozwoju wspomnianego wy�ej dzia�u infrastruk-
tury technicznej. Dzia� si� tak b�dzie ze wzgl�du na fakt, �e suma opadów na 
terenie Polski w roku �rednim wynosi nieco powy�ej 600 mm i waha si� od 500-
550 w pasie nizin do oko�o 1100 mm w rejonach górskich i podgórskich. Po od-
j�ciu ilo�ci wody spo�ytkowanej na wegetacj� i parowanie, �redni odp�yw rocz-
ny wynosi z terytorium Polski oko�o 62 km3 (lata 1951-2000), przy czym waha 
si� on w granicach 37,5-90 km3 (uwzgl�dniaj�c w tym dop�yw spoza obszaru 
kraju [Cygler, Mi�aszewski 2008]). Wska�nik dost�pno�ci wody dla ludno�ci  
i gospodarki narodowej wyra�ony ilorazem �redniego rocznego odp�ywu do ilo-
�ci mieszka	ców w Polsce wynosi �rednio 1660 m3/rok, co w porównaniu do 
�redniej europejskiej wynosz�cej 4560m3/rok, plasuje Polsk� na ko	cu listy 
pa	stw po Malezji i Belgii, gdzie ww. wska�nik jest jeszcze ni�szy.  

Ponadto ze wzgl�du na zjawiska klimatyczne wyst�puje w Polsce du�a 
zmienno�� zasobów, a nie jest ona w sposób wystarczaj�cy zrekompensowana  
w postaci zbiorników retencyjnych. W latach suchych wska�nik zasobów spada 
do 1100 m3/rok na mieszka	ca (Cygler, Mikuszewski 2008).  

Oko�o 85% pobieranej wody wraca z powrotem do wód powierzchniowych 
jako �cieki. Ilo�� �cieków odprowadzanych rocznie kszta�tuje si� na poziomie 
oko�o 10 200 mln m3, przy czym 17% stanowi� �cieki komunalne, natomiast 
oko�o 83% to �cieki przemys�owe.  
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Oceniana ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczania wynosi rocznie oko-
�o 2 900 mln m3, a s� to g�ównie �cieki komunalne. Z wielu publikacji wynika, 
�e oko�o 50% wód ze studni gospodarskich zawiera ponad 10 mg/dm3 azotu 
azotanowego, przekraczaj�c tym samym wymagania, jakim powinna odpowia-
da� woda do picia i na potrzeby gospodarcze. Wed�ug Cyglera i Mi�aszewskiego 
[2008], szacuje si�, �e obecnie oko�o 25% zasobów dyspozycyjnych wód pod-
ziemnych uleg�o zanieczyszczeniu. Sta�o si� tak, gdy� nie zawsze wody po�o�o-
ne g��biej s� chronione przez warstwy o mniejszej przepuszczalno�ci. Instru-
mentem koordynuj�cym realizacj� programów ochrony wód w zakresie 
odprowadzania i oczyszczania �cieków komunalnych w celu wype�nienia zobo-
wi�za	 przyj�tych w Traktacie Akcesyjnym oraz postanowie	 dyrektywy 
91/271/EWG jest Krajowy Program Oczyszczania 
cieków Komunalnych za-
twierdzony przez Rad� Ministrów 7 czerwca 2005 r. Program ten niestety obej-
muje obszary wiejskie tylko w ma�ym procencie, gdy� dotyczy aglomeracji po-
wy�ej 2000 RLM do 100000 RLM. Niektóre gminy, aby zakwalifikowa� si� do 
ww. programu, podj��y prób� ��czenia poszczególnych wiosek celem przekro-
czenia 2000 RL. Sposób ten okaza� si� trudny do zrealizowania ze wzgl�du na 
wysokie koszty sieci kanalizacyjnej ��cz�cej mniejsze aglomeracje. Na wst�pie 
podano, �e tylko 6% aglomeracji wiejskich liczy ponad 1000 mieszka	ców.  

Istniej� inne mo�liwo�ci wykorzystania wsparcia finansowego dla budo-
wy zaopatrzenia w wod� i kanalizacj� ludno�ci na obszarach wiejskich, np. Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich z okresem funkcjonowania do 2015 r.  

W tym miejscu przyjrzyjmy si� danym z post�pu przy budowie wodoci�-
gów i kanalizacji na obszarach wiejskich w ci�gu 5 lat, tj. 2006-2010. Tego typu 
zestawienia dokona�a Kozak-Matysiak [2011]. W opracowaniu tym jako bar-
dziej adekwatny do celów statystycznych przyj��a nie d�ugo�� zbudowanych 
sieci, a stosunek liczby przy��czy wodoci�gowych do liczby gospodarstw do-
mowych ogó�em, wyra�ony w procentach, natomiast jako drugi wska�nik przy-
j�to stopie	 skanalizowania, wyra�ony stosunkiem liczby przykanalików do 
liczby gospodarstw domowych. Stopie	 ten wraz z wyró�nieniem poszczegól-
nych województw zestawiono w tabeli 10. 1.  

Z danych tych wynika, �e jedynie w dwóch województwach (�ódzkie, 
wielkopolskie) wska�nik zwodoci�gowania przekracza 80%, natomiast w dwóch 
województwach (warmi	sko-mazurskie, zachodniopomorskie) procent zwodo-
ci�gowania niewiele przekracza 60%. Zdecydowanie gorzej przedstawia si� sy-
tuacja w dost�pie do infrastruktury kanalizacyjnej. Najwy�szy osi�gni�ty 
wska�nik skanalizowania wynosi jedynie 42% (woj. podkarpackie), natomiast 
w siedmiu województwach wska�nik skanalizowania nie przekracza 20%, 
a w województwie lubelskim wynosi on zaledwie 11,2%.  



 138

Tabela 10.1. Stopie	 zwodoci�gowania i skanalizowania obszarów wiejskich  
w podziale na województwa na koniec 2010 r.  

Wodoci�gi Kanalizacja Liczba  
gospod.  

domowych 
wg GUS* 

Liczba 
przy��czy 

Procent 
zwodoci�-
gowania 

Liczba 
przykana-

lików 

Procent 
skanali-
zowania 

Województwo 

szt. szt. % szt. % 
Polska 4372577 3192697 73,0 983653 22,5
Dolno�l�skie 262846 182920 69,6 64973 19,7
Kujawsko-pomorskie 229743 166951 72,7 45192 11,2
Lubelskie 370162 260935 70,5 41344 17,7
Lubuskie 109799 73452 66,9 19454 14,2
ódzkie 294744 259356 88,0 41932 23,7
Ma�opolskie 438690 279636 63,7 104137 17,4
Mazowieckie 574100 437828 76,3 99653 24,9
Opolskie 159774 117670 73,6 39845 42,0
Podkarpackie 330928 211841 64,0 139123 15,3
Podlaskie 149646 111089 74,2 22965 35,2
Pomorskie 197858 145753 73,7 69713 22,9

l�skie 320627 236209 73,7 73521 15,9

wi�tokrzyskie 213637 167199 78,3 34059 18,7
Warmi	sko-mazurskie 172156 106848 62,1 32227 29,2
Wielkopolskie 388386 337281 86,8 113377 26,4
Zachodniopomorskie 159481 97729 61,3 42138 
*gospodarstwa domowe wed�ug GUS „Rocznik Demograficzny 2007 r.” (tab. 46). 
�ród�o: Kozak-Matysiak 2011. 

Niew�tpliwie o mo�liwo�ciach wykonywania nowych inwestycji z zakre-
su gospodarki wodno-�ciekowej decyduje pula dost�pnych �rodków na ten cel. 
W 2010 r. na inwestycje z zakresu wodoci�gów i sanitacji wsi wydano oko�o 
4 650 mln z�. Najwi�cej �rodków (1 948 227,5 tys. z�) pochodzi�o z funduszy 
Unii Europejskiej, w nast�pnej kolejno�ci by�y to �rodki samorz�dów 
( 646 745,1 tys. z�), funduszy ochrony �rodowiska (617 301,4 tys. z�), innych 
(258 730,3 tys. z�), mieszka	ców (120 132,0 tys. z�), bud�etu pa	stwa (58 283,9 
tys. z�). 
rodki wymienione pod pozycj� „innych” to m.in. �rodki pochodz�ce 
z przedsi�biorstw wodno-kanalizacyjnych, stowarzysze	, spó�ek.  

Je�eli chodzi o struktur� wydatkowania �rodków na inwestycje z zakresu 
wodoci�gów i sanitacji wsi, to przedstawia si� ona nast�puj�co:  
1. Zaopatrzenie w wod� – 1 208 mln z� (26% �rodków). 
2. Kanalizacja wiejska (zbiorcza) – 2 629 mln z� (56,55% �rodków). 
3. Oczyszczalnie �cieków (zbiorcze) – 619 ln z� (13,33% �rodków). 
4. Indywidualne wiejskie oczyszczalnie �cieków - 147 mln z� (3,18% �rodków).  
5. Zorganizowane wysypiska odpadów komunalnych – 44 mln z� (0,95% �rodków).  
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Z powy�szych danych wynika, �e najwi�cej �rodków przeznaczono na 
systemy kanalizacji zbiorczej, co jest pozytywnym sygna�em. Gdy� w tym w�a-
�nie zakresie infrastruktura jest najmniej rozwini�ta.  

Procentowy udzia� �róde� finansowania inwestycji z zakresu wodoci�gów 
i sanitacji wsi w 2010 r. ilustruje rys. 10.1. 

 
Rysunek 10. 1. Procentowy udzia� ró�nego rodzaju �róde� w finansowaniu  

infrastruktury wodoci�gowo-kanalizacyjnej  

samorz�d; 35,42

mieszka�cy; 2,58

�rodki ochrony 
�rod�wiska; 13,28

bud�et pa�stwa; 
1,25

inne; 5,56

Unia Europejska; 
41,9

Unia Europejska inne
bud�et pa�stwa samorz�d
mieszka�cy �rodki ochrony �rod�wiska

 
�ród�o: Kozak-Matysiak 2011. 

Przedstawione powy�ej liczby opisuj� stan na koniec roku 2010 oraz 
efekty wykonanych inwestycji. Jednak, �eby pe�niej przedstawi� sytuacj� w za-
kresie prowadzonych inwestycji przedstawiono w tabeli 10.2 i 10.3 zmian� 
wska�ników zwodoci�gowania i skanalizowania na przestrzeni ostatnich 5 lat.  
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Tabela 10.2. Zmiana wska�nika zwodoci�gowania na przestrzeni lat 2006-2010, 
wyra�onego w % 

Województwo 2010 2009 2008 2007 2006 
Przyrost 

2010- 
-2006 

Polska 72,21 70,85 68,44 66,52 65,06 7,15
Dolno�l�skie 69,6 67,7 66,3 63,8 62,8 6,8
Kujawsko-pomorskie 72,7 72,7 70,4 68,4 66,5 6,1
Lubelskie 70,5 69,1 67,3 66,1 64,5 5,9
Lubuskie 66,9 70,2 58,8 58,3 58,6 8,3
ódzkie 88,0 86,5 84,3 81,8 79,7 8,3
Ma�opolskie 63,7 62,3 61,4 58,8 56,1 7,7
Mazowieckie 76,3 73,9 71,5 68,9 65,8 10,4
Opolskie 73,6 72,2 72,0 70,9 71,0 2,7
Podkarpackie 64,0 62,9 61,9 61,4 60,2 3,8
Podlaskie 74,2 72,5 70,4 70,1 68,5 5,7
Pomorskie 73,7 70,4 67,9 65,8 64,4 9,3

l�skie 73,7 72,5 71,1 68,4 66,2 7,5

wi�tokrzyskie 78,3 76,4 74,3 73,0 71,3 7,0
Warmi	sko-mazurskie 62,1 59,4 58,3 53,6 52,1 10,0
Wielkopolskie 86,8 85,0 81,5 79,6 78,1 8,7
zachodniopomorskie 61,3 59,9 57,6 55,4 55,0 6,3
�ród�o: Kozak-Matysiak 2011. 

 
Z analizy i oceny tabeli 10.2 wynika, �e przy za�o�eniu identycznego 

przyrostu wska�nika zwodoci�gowania jak w latach 2006-2010, wynosz�cego 
7,15 w ci�gu 15 lat, uzyskamy pe�ne zwodoci�gowanie w roku 2030. Nasuwa 
si� tu zasadnicze pytanie, czy udzia� �rodków wspieraj�cych z Unii Europejskiej 
i samorz�dów b�dzie równie wysoki jak w 2010 r., co ilustruj� uprzednio zesta-
wione dane, dotycz�ce struktury wydatkowania.  

Natomiast z analizy i oceny tabeli 10.3 wynika �e przy za�o�eniu przyro-
stu tej samej warto�ci wska�nika skanalizowania, jaki uzyskano w latach 2006- 
-2010, wynosz�cego 5,71, pe�ne skanalizowanie osiedli usytuowanych na obsza-
rach wiejskich b�dzie osi�gni�te w 2076 r.  
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Tabela 10.3. Zmiana wska�nika skanalizowania na przestrzeni lat 2006-2010 
wyra�onego w % 

Województwo 2010 2009 2008 2007 2006 
Przyrost 

2010- 
-2006 

Polska 22,46 20,95 19,36 18,07 16,75 5,71
Dolno�l�skie 24,7 23,3 21,8 19,8 18,2 6,5
Kujawsko-pomorskie 19,7 19,7 18,3 17,8 16,3 3,4
Lubelskie 11,2 9,9 9,2 8,7 8,1 3,1
Lubuskie 17,7 20,9 13,3 14,3 12,1 5,7
ódzkie 14,2 12,8 12,0 10,8 9,8 4,4
Ma�opolskie 23,7 22,0 20,1 17,2 17,1 6,6
Mazowieckie 17,4 15,8 15,2 14,5 13,4 4,0
Opolskie 24,9 22,5 21,2 18,0 15,8 9,2
Podkarpackie 42,0 37,9 35,5 33,2 31,3 10,8
Podlaskie 15,3 14,1 14,4 14,0 13,3 2,0
Pomorskie 35,2 31,5 29,7 27,9 26,1 9,1

l�skie 22,9 21,4 20,5 18,6 17,3 5,6

wi�tokrzyskie 15,9 14,5 13,5 13,0 12,8 3,1
Warmi	sko-mazurskie 18,7 17,9 17,7 16,0 14,1 4,6
Wielkopolskie 29,2 26,5 24,5 23,4 21,6 7,6
zachodniopomorskie 26,4 24,9 22,8 21,6 20,6 5,8
�ród�o: Kozak-Matysiak 2011. 

 
Zarówno osi�gni�cie pe�nego zwodoci�gowania, jak i skanalizowania 

w podanych wy�ej latach b�dzie uwarunkowane wymienionymi na wst�pie czte-
rema kryteriami: organizacyjnym, ekonomicznym, naukowym i spo�ecznym. 
W obecnej chwili, tj. w 2011 r. trudno przewidzie� mo�liwy do uzyskania po-
ziom finansowania przez UE dla tego rodzaju infrastruktury do 2050 r. Nato-
miast sterowanie po 2011 r. kryteriami: organizacyjnym, ekonomicznym i na-
ukowym jest w zasi�gu kolejnych rz�dów i organizacji wspomagaj�cych, np. 
Narodowego Funduszu Ochrony 
rodowiska i Gospodarki Wodnej, a tak�e Re-
sortowego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Usprawnienie procesów 
inwestycyjnych szczególnie w zakresie budowy i wyboru systemów kanaliza-
cyjnych b�dzie drugim kolejnym warunkiem uzyskania zamierzonych celów 
[Wierzbicki 1997; Eymontt 2009].  

 
10.2. Rozwój ochrony zdrowia i informatyki na obszarach wiejskich do 2050 r.  

 
Rozwój ten zakwalifikowano do infrastruktury spo�ecznej, która w za�o-

�eniu ma umo�liwia� w�a�ciwe warunki �ycia ludno�ci na tych obszarach. Bio-



 142

r�c pod uwag� wymienione na wst�pie cechy obszarów wiejskich (powierzch-
nia, rozproszenie siedlisk itp.) oraz niski wska�nik skanalizowania tych obsza-
rów i czerpanie wody ze studni przez gospodarstwo w 50% o z�ej jako�ci, mo�-
na zaaprobowa� pojawiaj�c� si� w wielu publikacjach diagnoz�, �e ponad 80% 
wspó�czesnych chorób ma bezpo�redni zwi�zek z jako�ci� pitej wody.  

Powstaje tu pytanie, czy obecne technologie uzdatniania wody zapewniaj� 
ca�kowity brak wp�ywu na zdrowie. Odpowied� na tak sformu�owane pytanie 
niestety nie jest pozytywna. Mo�na si� o tym przekona� czytaj�c monografie 
pod redakcj� Dojlido [2002] „Uboczne produkty dezynfekcji wody”. Autorzy tej 
monografii podkre�laj�, �e klasyczna dezynfekcja wody do picia powoduje po-
wstanie zwi�zków chemicznych tzw. UPD, którym przypisuje si� dzia�anie ra-
kotwórcze, mutagenne oraz teratogenne. Przyk�adem mo�e by� stosowanie chlo-
ru lub zwi�zków chloru w procesie dezynfekcji wody.  

Podobnie jest z ozonem, powoduj�cym utlenianie wyst�puj�cych w wo-
dzie z�o�onych, szkodliwych zwi�zków organicznych. Równie� stosowanie me-
tody fizycznej przy u�yciu promieni UV nie rozwi�zuje problemu stabilizacji 
mikrobiologicznej wody, gdy� promienie te sterylizuj� wod� na odp�ywie ze 
stacji uzdatniania, która ulega powtórnemu zanieczyszczeniu mikroorganizmami 
w sieci ruroci�gów. W literaturze przedmiotu brak jest informacji o poszukiwa-
niu innych metod dezynfekcji, a jedynie s� czynione starania o ulepszenie do-
tychczas stosowanych sposobów ich aplikacji.  

Zagro�enia dla zdrowia wynikaj� z braku eliminacji wirusów i bakterii 
w tzw. wodach po�ciekowych, które s� odprowadzane  z oczyszczalni do wód 
powierzchniowych. Bardzo cz�sto te w�a�nie wody s� wykorzystywane do za-
opatrywania instalacji wodoci�gowych np. usytuowanych kilka kilometrów od 
miejsca zrzutu wód po�ciekowych do rzeki. Dotyczy to równie� nawodnie	 np. 
deszczownianych, które przy u�yciu agregatu pompowego czerpi� wod� z od-
biornika ww. wód po�ciekowych.  

Stan ten by� mo�e ulegnie diametralnej poprawie z chwil� wdro�enia do 
praktyki biotechnologii w procesie dezynfekcji wody. W technologii tej przewi-
duje si� zastosowanie bakteriofagów. Wst�pne badania przeprowadzone przez 
Laboratorium Bakteriofagowe Instytutu Immunologii i terapii Do�wiadczalnej 
PAN cz��ciowo potwierdzi�y te mo�liwo�ci.  

Tym bardziej technologia uzdatniania wody wraz z jej dezynfekcj�, opra-
cowana przez konsorcjum zorganizowane przez Instytut Technologiczno- 
-Przyrodniczy powinna wyeliminowa� dotychczasowe mankamenty obecnie 
stosowanych sposobów. Stwierdzono bowiem w dotychczasowych badaniach 
powszechne wyst�powanie fagów w �rodowisku, tak�e w wodzie pitnej, co roz-
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wiewa w�tpliwo�ci sugeruj�ce ich negatywny wp�yw na organizm ludzki. Do 
tego typu konstatacji doprowadzi�y badania w ww. Instytucie PAN.  

Czy technologia ta b�dzie wdro�ona w najbli�szych latach, zdecyduj� 
agencje przeznaczaj�ce �rodki finansowe na badania innowacyjne. Znaczenie 
dla polepszenia zdrowia ludno�ci tej technologii b�dzie zasadnicze, gdy� 
z wst�pnych analiz wynika, �e wprowadzenie proponowanej technologii b�dzie 
skutkowa�o znacznym obni�eniem kosztów uzdatniania wody, a wi�c przyspie-
szy jej wdro�enie. Dotychczas koszty te rosn� w zastraszaj�cym tempie i to za-
równo w odniesieniu do kosztu 1 m3 wody, jak i �cieków.  Przeprowadzona ana-
liza tego wzrostu wskazuje, �e do 2015 r. �rednie op�aty wzrosn� o 100%. 
Wzrost ten jest równie� spowodowany z przyczyn z�ej organizacji przedsi�-
biorstw wodno-kanalizacyjnych realizuj�cych inwestycje przy cz��ciowym 
udziale �rodków UE [Surmacz 2008]. Generalnie mo�na tu podkre�li�, �e udzia� 
nauki w dalszym rozwoju infrastruktury spo�ecznej w zakresie ochrony zdrowia 
i kosztów jest do wykorzystania z korzy�ci� dla spo�ecze	stwa. Pozostaje otwar-
te pytanie, czy wzgl�dy organizacyjne zwi�zane z projektami przebudowy s�u�-
by zdrowia umo�liwi� tego rodzaju wdro�enia. Szczególnie istotne b�dzie mia�o 
to znaczenie na obszarach wiejskich, jak wspomniano przy rozproszonej zabu-
dowie. Wraz ze zmian� struktury gospodarstw, ujawniaj�ce si� ju� obecnie ten-
dencje powi�kszania powierzchni przypadaj�cej na jedno gospodarstwo, problem 
b�dzie wzrasta�. St�d te� przeniesienie na obszary wiejskie modelu s�u�by zdro-
wia tworzonego na obszarach miejskich b�dzie wymaga� zmian. Nale�y pami�-
ta�, �e liczba ludno�ci zamieszkuj�ca obszary wiejskie nie ulegnie znacznym 
zmianom, a tym samym zauwa�alny ju� obecnie post�p w ochronie zdrowia na 
obszarach miejskich powinien by� wdra�any równie� na obszarach wiejskich.  

Bardzo dynamiczny rozwój systemów informatycznych, jaki ma miejsce 
w ostatnim dziesi�cioleciu wskazuje na jego wykorzystanie na obszarach wiej-
skich. Szczególnie interesuj�cy jest tu zaproponowany przez Drydena i Vos 
(2003) multimedialny wzorzec przysz�ego systemu edukacji, zilustrowany na 
rysunku 10.2. Jest on zwi�zany z inny modelem szko�y, jaki Dryden i Vos widz� 
w przysz�o�ci – rysunek. 10.3.  
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Rysunek 10.2. Multimedialny wzorzec przysz�ego systemu edukacji 
(kolejno�� post�powania oznaczono cyframi) 

(Schemat sporz�dzony na podstawie prezentacji zatytu�owanej  
Budowanie spo�ecze	stwa komunikacji, przedstawionej podczas  

Forum Przysz�o�ci British Telecommunications w Londynie) 

 
Poni�sze modele mog� by� wdra�ane na obszarach wiejskich dzi�ki no-

wym technikom wprowadzanym do Internetu. Techniki te za� s� mo�liwe dzi�ki 
wprowadzaniu finansowego modelu dla ucz�cego si� �wiata przysz�o�ci zilu-
strowanego na rysunku 4. wg Drydena i Vos, 2003 Populacja wiedzy oraz tech-
nik i technologii w rolnictwie jest nieodzownym warunkiem, aby polskie rolnic-
two sta�o si� konkurencyjne wobec UE i �wiata. 
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Rysunek 10.3. Dawny model szko�y nie zdaje egzaminu 
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Ponadto rozwój technik internetowych umo�liwia równie� realizacje ju� 
obecnie stosowanych w kilku krajach modelach tele-medycyny. Bior�c pod 
uwag� du�e rozproszenie siedlisk, w Polsce model ten pozwala na bezpo�redni 
kontakt ka�dego mieszka	ca z lekarzem rodzinnym czy specjalist�, który skieru-
je przysz�ego pacjenta do w�a�ciwego szpitala czy innego rodzaju lecznicy. 
W sposób zasadniczy skraca to czas na oczekiwanie na wizyt�, ale te� wymaga 
od pacjenta minimum wiedzy medycznej aby lekarz móg� postawi� wst�pn� 
diagnoz�.  

 
Rys. 10.4. Finansowy model dla ucz�cego si� �wiata przysz�o�ci 

(kolejno�� post�powania oznaczono cyframi) 

 
 
Dlatego te� niezb�dne jest powszechne kszta�cenie czy te� podwy�szanie 

wiedzy nie tylko o rolnictwie i zwi�zanych z nim technologiach, ale tak�e o zdrowiu. 
Jak wspomniano uprzednio jest ono na obszarach wiejskich cz�sto bardziej zagro�o-
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nikaj�cych ze stosowanych technik, np. chemizacja rolnictwa itp.  
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powiedniej ilo�ci i jako�ci kadry informatyków i programistów. Z publikacji 
Podstawki [2011] wynika, �e za 3 do 5 lat deficyt kadry w ww. zakresie w Pol-
sce mo�e osi�gn�� nawet 30%. Natomiast generalnym za�o�eniem powinno by�, 
�e za 10-15 lat w ka�dym domu powinien by� dost�pny Internet, a za dalsze 5 
lat ka�de dziecko w wieku 12 lat powinno mie� zdolno�� pos�ugiwania si� nim.  

Za�o�enie powy�sze jest istotnym sygna�em o konieczno�ci intensyfikacji 
kszta�cenia w Polsce informatyków i programistów, gdy� do spe�nienia wspo-
mnianych prognoz nie wystarczy sam rozwój technik czy te� technologii cyfro-
wych. Brak wyspecjalizowanych kadr mo�e by� uzupe�niony importem, co nie 
jest rozwi�zaniem dobrym w d�u�szej perspektywie czasowej.  

 
 

*   * 
 

* 
 
 
Z bardzo wielu problemów zwi�zanych z rozwojem infrastruktury obsza-

rów wiejskich wybrano te, których dynamiczny rozwój w ostatnich latach umo�-
liwia nakre�lenie prognozy rozwoju do 2050 r. Ponadto od dobrego zdrowia 
i wiedzy ludno�ci zamieszkuj�cej obszary wiejskie b�dzie zale�a�a w du�ym 
stopniu przysz�o�� rozwoju Polski. Dlatego te� wskazano na wybrane uwarun-
kowania stwarzaj�ce rozwi�zania, a z drugiej strony pozwalaj�ce je cz��ciowo 
eliminowa�.  
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Zako	czenie  
 
Wizja rozwoju wsi i rolnictwa jest potrzebna dla rozbudzania woli spo-

�ecznej do osi�gania okre�lonych celów. Te cele nie s� trudne do identyfikacji. 
Cele najwa�niejsze s� bowiem zwykle powszechnie manifestowane. Nie trzeba 
skomplikowanych bada	, aby stwierdzi�, i� �wiadomo�� powszechna spo�e-
cze	stwa jest no�nikiem takich celów, jak: osi�gni�cie przez Polsk� obecnego 
poziomu rozwoju Unii Europejskiej, ograniczenie bezrobocia, wzrost i rozwój 
gospodarki kraju, wzrost dochodów, poprawa ochrony zdrowia, likwidacja nie-
do�ywienia dzieci i m�odzie�y, doskonalenie edukacji, poprawa ochrony �rodo-
wiska itp. Trudnym wyborem nie jest formu�owanie celów. Trudnym wyborem 
jest natomiast wyznaczanie gradacji wa�no�ci dzia�a	, a przede wszystkim spo-
sobów osi�gania zamierzonych celów.  

Czy wizja rozwoju wsi, tak jak ka�dy inny plan lub program, mo�e i po-
winna by� oparta na �cis�ej analizie technicznej i ekonomicznej, czy te� kreowa-
nie tej wizji mo�e by� oparte na wyborze politycznym, a je�li tak, to na jakich 
kryteriach i przekonaniach ten wybór ma by� posadowiony. Otó� wizja rozwoju 
kraju, sektora, regionu czy te� bran�y, budowana jest zwykle na trzech rodza-
jach filarów, a mianowicie:  

Po pierwsze: na dost�pnych wynikach bada	 naukowych. Badania obej-
muj� jednak zwykle w�ski zakres rzeczywisto�ci. Nie wystarczaj� do budowania 
szerokiego spektrum wizji. 

Po drugie: na hipotezach bada	, które powinny by� realizowane, 
ale z ró�nych wzgl�dów s� pomijane lub ci�gle odk�adane na nieokre�lon� 
przysz�o��.  

Po trzecie: na hipotezach politycznego rozwoju kraju, kontynentu, �wiata.  
Przestrzeganie zasady czekania na uko	czenie aktualnych bada	 wszyst-

kich najwa�niejszych uwarunkowa	 rozwoju powodowa�oby wieczn� niemo�-
liwo�� wyznaczania wzorców rozwoju cywilizacji. St�d te� konieczna jest kre-
acja wizji rozwoju jako wyznacznika kierunków dzia�ania na rzecz doskonalenia 
cywilizacji na podstawie wyobra�ni opartej na dedukcji, na hipotezach bada	 
nie przeprowadzonych, a tak�e na hipotezach politycznego rozwoju kraju, kon-
tynentu, �wiata.  

Najtrudniejszym problemem metodycznym ca�ego problemu restruktury-
zacji wsi i rolnictwa w Polsce jest opracowanie wiarygodnej odpowiedzi na pyta-
nie, czy istnieje w ogóle w daj�cej si� przewidzie� przysz�o�ci, realna mo�liwo�� 
dokonania globalnej restrukturyzacji wsi i rolnictwa, która to restrukturyzacja 
warunkuje rozwój wsi, a w tym ró�nych sektorów jej gospodarki. Chodzi tu 
o restrukturyzacj�, w wyniku której nie mniej ni� dwa miliony osób �yj�cych 
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w wiejskich gospodarstwach domowych (rolniczych i bezrolnych) mo�e znale�� 
pozarolnicze miejsca pracy. W przybli�eniu po�owa z osób, które mieszkaj� na 
wsi i zainteresowana jest pozarolniczymi miejscami pracy nie posiada ziemi rol-
niczej, chocia� posiada ma�e dzia�ki jako nieruchomo�ci przydomowe. Mniej 
wi�cej taka sama liczba osób zamieszka�ych na wsi posiada ma�e (cz�sto kilku-
hektarowe) dzia�ki ziemi rolniczej. Prowadzone na tej ziemi ma�e gospodarstwa 
nie zapewniaj� u�ytkownikom ani pe�nego zatrudnienia, ani porównywalnego 
wynagrodzenia z wynagrodzeniem, jakie otrzymuj� pracownicy sektorów poza-
rolniczych za prac� poza rolnictwem. Prof. A. Wo� wyrazi� pogl�d w opubliko-
wanej pracy pt. Ekonomiczna struktura gospodarstw ch�opskich20 – swoj� tez�, 
i� nie ma szans restrukturyzacji rolnictwa, skoro nie ma industrializacji kraju. 
Stwierdzenie prof. Wosia nie odpowiada na pytanie, co dalej. Tymczasem czas 
na to „dalej” jest dzi� i b�dzie jutro. Polsce grozi trwa�y niedorozwój bez rstruk-
turyzacji rolnictwa. Istnieje ekonomiczny przymus restrukturyzacji rolnictwa. 
To jest g�ówna teza pracy.  

Istnieje podwójna korzy�� zatrudnienia poza rolnictwem u�ytkownika ma-
�ego gospodarstwa rolnego. U�ytkownik ma�ego gospodarstwa rolnego, rezy-
gnuj�c z kontynuacji uprawy ma�ego gospodarstwa rolnego zyskuje pe�ne za-
trudnienie pozarolnicze, dzi�ki czemu osi�ga porównywalne wynagrodzenie 
z pracownikami sektora pozarolniczego. Niezale�nie od tego ma mo�liwo�� wy-
dzier�awienia swej ziemi s�siadowi – rolnikowi zdolnemu do racjonalnej jej 
uprawy, dzi�ki czemu ziemia przejmowana jest z regu�y przez rolnika zdolnego 
do nadania ziemi wysokiego poziomu �yzno�ci, a co za tym idzie, istotnego 
zwi�kszenia wydajno�ci z 1 ha.  

Rolnik u�ytkuj�cy ma�e gospodarstwo rolne podejmuj�c decyzj� o rezy-
gnacji z kontynuacji prowadzenia swojego gospodarstwa z regu�y nie sprzedaje 
ziemi rolniczej „s�siadowi”, ale przekszta�ca j� w kapita� oszcz�dno�ciowy. Tak 
uczyni�a wi�kszo�� rolników w krajach Europy Zachodniej w okresie po II woj-
nie �wiatowej. Nikt nie wskaza� innej akceptowalnej drogi rozwoju.  

Przenosz�c si� do pracy poza sfer� rolnictwa pozostali w�a�cicielami zie-
mi oraz „zagrody rolniczej” przekszta�conej cz�sto w tzw. „drug� rezydencj�” 
(residense secondaire). U�ytkownik ma�ego gospodarstwa rolnego rezygnuj�c 
z kontynuacji prowadzenia gospodarstwa rolnego zyskiwa� pozarolnicze miejsce 
pracy, pomoc pa	stwa i przemys�u w nabyciu mieszkania w mie�cie, a pozosta-
wa� w�a�cicielem ziemi i zagrody rolniczej. Tworzy�o to poczucie prawdziwego 

                                           
20 A. Wo�, Ekonomiczna struktura gospodarstw ch�opskich, IERiG�, Komunikaty Raporty 
Ekspertyzy nr 492, Warszawa 2004.  
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wzrostu zamo�no�ci. Takie poczucie wzrostu zamo�no�ci zrodzi si� zapewne 
w Polsce, gdy powstan� nowe miejsca pracy pozarolniczej.  

Restrukturyzacja wsi i rolnictwa nie jest wi�c wyzbyciem si� skromnego 
maj�tku przez wiejskie gospodarstwa domowe na rzecz przeniesienia si� do 
miasta i wynajmowania si� do przypadkowo natrafianego miejsca pracy. Re-
strukturyzacja stanowi przekszta�cenie ma�ego gospodarstwa rolnego w kapita� 
oszcz�dno�ciowy wydzier�awiony s�siadowi, a jednocze�nie zdobycie nowego 
zawodu, nowego mieszkania, nowego miejsca pracy, cz�sto tak�e nowego miej-
sca zamieszkania. Jest wi�c post�pem w gromadzeniu maj�tku i wykorzystania 
swojego czasu pracy. Wie� restrukturyzowana to wielki przyrost popytu na ró�-
ne dobra. Jest wi�c przes�ank� wzrostu bogactwa narodu.  

Wie� i rolnictwo nie s� w stanie dokona� restrukturyzacji wy��cznie w�a-
snymi si�ami. Mog� dokona� tego tylko przy wielkim wsparciu ca�ego narodu. 
Wsparcie to nie jest gratyfikacj� miasta dla wsi. Ca�e spo�ecze	stwo czerpie ko-
rzy�ci z restrukturyzacji wsi i rolnictwa. Ca�e spo�ecze	stwo korzysta z tego, �e 
miliony ludzi wiejskich zwi�ksza swoja wydajno�� pracy. Bez restrukturyzacji 
wsi nie jest mo�liwe osi�gni�cie wysokiego poziomu bogactwa narodowego. 
Restrukturyzacja wsi i rolnictwa to rozwój kraju urzeczywistniany przez ca�y 
naród. Natomiast wizja rozwoju restrukturyzacji powinna s�u�y� tworzeniu poli-
tycznej i spo�ecznej woli dzia�ania.  

 
 
 
 
 

Waldemar Michna  
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