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I. WSTĉP
Problematyka przedstawiona w niniejszym opracowaniu ma charakter
wieloaspektowy. àączy ona zagadnienie uwarunkowaĔ instytucjonalnych rozwoju infrastruktury z zrównowaĪonym rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Idee zrównowaĪonego rozwoju coraz czĊĞciej uwaĪa siĊ za koncepcjĊ
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, poniewaĪ przyjĊte w niej zasady prowadzą do racjonalnego gospodarowania przestrzenią wiejską, dając tym samym
wiĊksze moĪliwoĞci poprawy jakoĞci Īycia obecnym i przyszáym mieszkaĔcom
tych terenów. Mimo trwającej od dáuĪszego czasu dyskusji nt. zrównowaĪonego
rozwoju pojĊcie to nie jest do chwili obecnej precyzyjnie zdefiniowane. KoncepcjĊ zrównowaĪonego rozwoju definiują m.in. Poskrobko, Borys, Górka, ĝleszyĔski, Kozáowski, ĩylicz, Daly, Fiedor1. U podstaw wymienionych koncepcji leĪy
wspólna idea, a mianowicie systemowe ujmowanie zjawisk spoáecznych, gospodarczych i Ğrodowiskowych oraz przedstawienie zachodzących miĊdzy nimi relacji. Chodzi bowiem o to, Īe tylko podejĞcie interdyscyplinarne moĪe przyczyniü
siĊ do poprawy jakoĞci Īycia i pracy spoáeczeĔstwa, co jest gáównym zaáoĪeniem
idei zrównowaĪonego rozwoju. Tak jak pisze Poskrobko nowa koncepcja rozwoju zmienia punkt widzenia przedmiotu dociekaĔ i badaĔ naukowych2.
ChociaĪ przedstawione koncepcje zrównowaĪonego rozwoju brzmią
przekonywująco, trudnoĞci pojawiają siĊ na etapie okreĞlenia elementów z zakresu Īycia spoáecznego, gospodarczego i Ğrodowiskowego. Niestety nie ma teĪ
doskonaáych instrumentów badawczych pozwalających caáoĞciowo przedstawiaü to zjawisko, tym bardziej w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich.
W przypadku rolnictwa i obszarów wiejskich powodem przyjĊcia koncepcji
zrównowaĪonego rozwoju byáo zbyt intensywne wykorzystanie zasobów tkwiących

1

B. Poskrobko, Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Ekonomia i ĝrodowisko, nr1, Biaáystok
1997; T. Borys, Planowanie ekorozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, Ekonomia
i ĝrodowisko, nr 2, Biaáystok 2001; K. Górka, WdraĪanie koncepcji rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego, Ekonomia i ĝrodowisko, nr 2; Biaáystok 2007; J. ĝleszyĔski, WskaĨniki trwaáego rozwoju, Ekonomia i ĝrodowisko, nr 2; Biaáystok 1997: S. Kozáowski, W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997; T. Zylicz, Trwaáy rozwój jako podstawa polskiej polityki ekologicznej, Ekonomia i ĝrodowisko, nr 1, Biaáystok 2001; H. Daly, Sustainable development:
definitions, principles, policies, Invited address, World Bank, April 30, 2002, Washington
D.C; B. Fiedor, Teoria trwaáego rozwoju (ekorozwoju) jako krytyka neoklasycznej ekonomii
Ğrodowiska i wzrostu gospodarczego, [w:] Podstawy ekonomii Ğrodowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
2
B. Poskrobko, Paradygmat zrównowaĪonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii, Ekonomia i ĝrodowisko, nr 3, Biaáystok 2013.
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w przestrzeni wiejskiej z naruszeniem równowagi Ğrodowiska3. Niekontrolowane,
intensywne wykorzystanie zasobów przyczyniáo siĊ do wielu niekorzystnych zjawisk
w przestrzeni wiejskiej, m.in. wzrostu dysproporcji w poziomie rozwoju spoáecznogospodarczego obszarów wiejskich, miejskich i wiejskich, degradacji Ğrodowiska
przyrodniczego itp. Powstaáa wiĊc potrzeba integrowania dziaáaĔ zmierzających do
zachowania walorów Ğrodowiska przyrodniczego z uwzglĊdnieniem celów gospodarczych i spoáecznych. Skuteczne integrowanie dziaáaĔ w aspekcie gospodarczym, spoáecznym i Ğrodowiskowym powinno byü realizowane na poziomie administracyjnym, który podejmuje i realizuje decyzje wprowadzenia zrównowaĪonego rozwoju.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe gáównym czynnikiem zrównowaĪonego rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich jest infrastruktura. W opracowaniu podjĊto wiĊc
analizĊ wpáywu instytucjonalnych uwarunkowaĔ rozwoju infrastruktury na proces
zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jednym z gáównych
czynników ksztaátujących infrastrukturĊ są instytucje dziaáające w sferze regulacji
(Parlament, rząd, struktury ponadpaĔstwowe – unijne) oraz instytucje wykonawcze, jakimi są gáównie samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa domowe. Stworzenie odpowiednich uwarunkowaĔ instytucjonalnych infrastruktury (formalnych czy nieformalnych) sprzyja uzgodnieniu dąĪeĔ róĪnych
grup spoáecznych zamieszkujących obszary wiejskie do zapewnienia realizacji celów ekonomicznych i spoáecznych, przy zachowaniu wysokiej jakoĞci Ğrodowiska.
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury odgrywają istotną
rolĊ na wszystkich poziomach administracyjnych. KaĪde terytorium ma jednak
swoiste uwarunkowania geograficzne i w związku z tym, kaĪde wymaga odrĊbnych dziaáaĔ i instrumentów w zakresie infrastruktury doprowadzającej do
zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Istnieją wiĊc uzasadnione przesáanki do prowadzenia tam lokalnej polityki wynikającej z wewnĊtrznych cech danego obszaru, a takĪe wsparcia polityki regionalnej, krajowej czy
unijnej. Zgodnie z okreĞleniem J. Pottier, A. Bicker i P. Sillitoe jest to zastosowanie neoendogennego mechanizmu rozwoju4 – wykorzystanie zasobów lokalnych z moĪliwoĞcią wykorzystania zasobów zewnĊtrznych. W opracowaniu
zwrócono uwagĊ na ten mechanizm rozwoju.
Niniejsze opracowanie przyjmuje za punkt wyjĞcia zdiagnozowanie gáównych
zasobów lokalnych rolnictwa i obszarów wiejskich – mających istotny wpáyw na
zrównowaĪony rozwój. Wykorzystano w tym celu materiaá statystyczny Banku Da3

A. Czudec, Teoretyczne aspekty rozwoju zrównowaĪonego, [w:] Odnawialne Ĩródáa energii
jako element zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. A. Czudec,
B. Grzybek, G. ĝlusarz, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
4
J. Pottier, A. Bicker, P. Sillitoe, Neogotiating Local Knowledge, Power and Identity in Development, Pluto Press 2003, s. 34.
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nych Lokalnych GUS. Pozwoliáo to okreĞliü poziom zrównowaĪenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, a nastĊpnie wybraü obszary o róĪnym poziomie
zrównowaĪenia do badaĔ empirycznych. Analiza statystyczno-empiryczna obszarów
o róĪnym poziomie zrównowaĪenia zostaáa w opracowaniu szczegóáowo omówiona.
Empiryczna analiza pozwoliáa zweryfikowaü integralnoĞü uwarunkowaĔ
instytucjonalnych rozwoju infrastruktury jako gáównego czynnika zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wskazaü, czy w praktyce instytucjonalne uwarunkowania infrastrukturalne na badanych terenach są ekonomicznie efektywne, a spoáecznie i Ğrodowiskowo akceptowane (czy warunkują
zrównowaĪony rozwój). DoĞwiadczenia empiryczne pozwoliáy wskazaü równieĪ
gáówne instytucje odpowiedzialne za budowĊ odpowiedniej infrastruktury lub
przystosowanie juĪ istniejącej infrastruktury do nowych zadaĔ w kierunku
zrównowaĪenia rolnictwa i obszarów wiejskich.
Niniejsze opracowanie skáada siĊ z dwóch czĊĞci. W pierwszej przedstawiono instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako gáównego
czynnika zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa. Autorzy przestawili istotĊ zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i ksztaátujące go czynniki, metodologiĊ i ocenĊ
poziomu zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa, znaczenie infrastruktury
w ksztaátowaniu procesu zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa oraz rolĊ otoczenia instytucjonalnego od szczebla europejskiego do lokalnego w rozwoju infrastruktury. Wykorzystali w szerokim zakresie literaturĊ przedmiotu, ustawodawstwo dotyczące rozwoju infrastruktury i zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa
oraz materiaá statystyczny GUS i badania ankietowe.
Pierwsza czĊĞü opracowania zawiera równieĪ – studium przypadku – przedstawiono w nim na podstawie badaĔ empirycznych, rolĊ wáadz lokalnych w kreowaniu zrównowaĪonego rozwoju w wybranych gminach woj. ĞwiĊtokrzyskiego.
Takie ujĊcie daáo moĪliwoĞü oceny dziaáaĔ lokalnych wáadz w rozwoju infrastruktury jako gáównego czynnika zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Druga czĊĞü opracowania z tego zakresu bĊdzie opublikowana w 2014 r.
Autorzy przedstawili w niej koncepcjĊ rozwoju zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich, metodologiĊ i ocenĊ poziomu zrównowaĪonego rozwoju obszarów
wiejskich, rolĊ instytucjonalnych uwarunkowaĔ infrastruktury w zrównowaĪonym
rozwoju obszarów wiejskich oraz ocenĊ wdraĪania zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia te zostaáy przedstawione na podstawie
literatury przedmiotu, procedur prawnych, dokumentów strategicznych oraz materiaáów statystycznych i badaĔ ankietowych. W obu czĊĞciach opracowania podkreĞla siĊ znaczenie instytucjonalnych uwarunkowaĔ rozwoju infrastruktury
w rozwoju zrównowaĪonym. Podstawą byáy badania i analizy dotyczące jednostek o róĪnym poziomie zrównowaĪenia rolnictwa i obszarów wiejskich.
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I. INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
INFRASTRUKTURY JAKO GàÓWNEGO CZYNNIKA
ZRÓWNOWAĩONEGO ROZWOJU ROLNICTWA
Wprowadzenie
Mierzenie poziomu zrównowaĪenia rolnictwa stanowi wielce záoĪony problem. TrudnoĞci metodologiczne pomiaru i opisu zjawisk zachodzących w rolnictwie wynikają ze stopnia skomplikowania organizacyjnego i funkcjonalnego
sektora rolnego, róĪnorodnoĞci produkcyjnej, zróĪnicowania warunków regionalnych gospodarowania, záoĪonoĞci procesów ekonomicznych, demograficznych
i spoáecznych í niespotykanych w innych rodzajach dziaáalnoĞci gospodarczej5.
Na poziomie sektora (makroskala, poziom regionalny) za zrównowaĪone
moĪna uznaü zatem takie rolnictwo, które jest zdolne do pomnaĪania dobrobytu
przez dostarczenie dostatecznego quantum ĪywnoĞci oraz innych produktów
i usáug w sposób ekonomicznie efektywny, spoáecznie odpowiedzialny i zgodny
z wymogami ochrony Ğrodowiska (w tym zachowania Ğrodowiska dla przyszáych pokoleĔ). Szczególne znaczenie ma tu gospodarowanie przestrzenią,
w tym uĪytkowanie ziemi – alokacja ziemi miĊdzy róĪnych uĪytkowników.
Efekty zrównowaĪenia rozwoju rolnictwa w skali makro są rezultatem
dziaáaĔ poszczególnych gospodarstw rolnych. WartoĞci progowe cech zrównowaĪenia w skali makro są zatem wypadkową tych dziaáaĔ. Gáównym problemem takich ocen jest to, Īe formuáując kryteria zrównowaĪenia na poziomie
rolnictwa ogóáem, trudno jest oceniü w jakim stopniu są one odbiciem realnej
sytuacji, a w jakim stopniu znieksztaáca je efekt „Ğredniej statystycznej”6.
Zdając sobie sprawĊ z tych trudnoĞci, a takĪe mając na uwadze dostĊpnoĞü danych statystycznych, na potrzeby niniejszego opracowania dokonano
analizy poziomu zrównowaĪenia rolnictwa w Polsce z podziaáem na podregiony.
NaleĪy podkreĞliü, Īe wiĊkszoĞü analiz z zakresu rolnictwa zrównowaĪonego dotyczy ukáadu regionalnego, jednakĪe w naszej opinii, ze wzglĊdu na duĪe zróĪnicowanie rolnictwa w poszczególnych regionach, bardziej adekwatny do
badaĔ rolnictwa zrównowaĪonego jest poziom o wĊĪszym zakresie agregacji
danych, tj. poziom subregionów. Problemem w tym kontekĞcie jest z kolei
znacznie mniejszy zasób danych statystycznych jakie moĪna wykorzystaü do
analizy zrównowaĪenia rolnictwa i budowania ewentualnych syntetycznych
mierników opisujących to zagadnienie. Mając jednak do wyboru moĪliwoĞü
5

J.St. Zegar, ZrównowaĪenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2013, s. 13.
6
TamĪe, s. 21.
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analizy w ukáadzie regionalnym (16 jednostek), przy wiĊkszym zakresie dostĊpnych informacji lub ukáadzie subregionalnym, tj. na poziomie NUTS 3 (58 jednostek) – przy mniejszym zakresie informacji, ale znacznie wiĊkszej spójnoĞci
rolnictwa w poszczególnych jednostkach, wybrano ten drugi wariant.
W tym celu wziĊto pod uwagĊ 58 subregionów terytorialnych, na temat
których dostĊpne są informacje statystyczne w Bazie Danych Lokalnych GUS.
Z analizy usuniĊto subregiony o aglomeracyjnym (miejskim) charakterze. Jako
cechy spoáeczno-ekonomiczne i Ğrodowiskowe charakteryzujące rolnictwo
zrównowaĪone przyjĊto 9 zmiennych, których charakterystykĊ w kontekĞcie ich
wpáywu na zrównowaĪenie rolnictwa (poprzez oddziaáywanie na równowagĊ
gospodarstw rolnych) przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zmienne przyjĊte do okreĞlenia zrównowaĪenia rolnictwa w Polsce
w ujĊciu subregionów
Nr

Zmienna

1
2
3

Odsetek gospodarstw od 5 do 15 ha UR
Odsetek gospodarstw od 8 do 15 ESU
Odsetek rolników z wyksztaáceniem Ğrednim
i powyĪej Ğredniego
ZuĪycie nawozów mineralnych (czysty skáadnik NPK) na 1 ha UR
Udziaá % zbóĪ w strukturze zasiewów

4
5
6

7
8

9

Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach
duĪych na 100 ha UR (bydáo, trzoda, konie,
owce)
Odsetek gospodarstw w typie rolniczym mieszanym
Odsetek gospodarstw, w których gáównym
Ĩródáem utrzymania rodziny jest dziaáalnoĞü
rolnicza
AWU na 100 ha UR

Charakterystyka w kontekĞcie
zrównowaĪenia rolnictwa
stymulanta
stymulanta
stymulanta
destymulanta – równowaga
Ğrodowiskowa
destymulanta – równowaga
Ğrodowiskowa
nominanta – wartoĞci poĪądane
od 100 do 200 – powyĪej 200
destymulanta
stymulanta
stymulanta – równowaga ekonomiczna
destymulanta – równowaga
ekonomiczna

ħródáo: opracowanie wáasne.

W wielu analizach z tego zakresu wyodrĊbnia siĊ zrównowaĪenie Ğrodowiskowe i ekonomiczne7, a nawet odrĊbnie zrównowaĪenie spoáeczne,
7

W. Wrzaszcz, Czynniki ksztaátujące poziom zrównowaĪenia gospodarstw rolnych [w:] Z badaĔ
nad rolnictwem spoáecznie zrównowaĪonym, (red.) J.St. Zegar, nr 50, IERiGĩ-PIB, Warszawa
2012, s. 79-129; A. Matuszczak, ZróĪnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej
w aspekcie jego zrównowaĪenia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2013, s. 253 i dalsze.
11

nastĊpnie zaĞ oszacowuje siĊ syntetyczne mierniki ogólnego (Ğrodowiskowoekonomicznego) zrównowaĪenia gospodarstw. W analizie prowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania nie wyodrĊbniano cząstkowych równowag,
wziĊto jednak pod uwagĊ czynniki, które decydują o okreĞlonych aspektach
(Ğrodowiskowych, ekonomicznych i spoáecznych) zrównowaĪenia gospodarstw
lub áącznie oddziaáują na wszystkie z wymienionych typów równowagi.
Uznano, Īe zmienne 1 i 2, tj. odsetek gospodarstw od 5 do 15 ha UR oraz
odsetek gospodarstw o wielkoĞci ekonomicznej od 8 do 15 ESU są stymulantami zrównowaĪenia rolnictwa. Takie gospodarstwa są najczĊĞciej gospodarstwami rodzinnymi, a ich obszar oraz wielkoĞü ekonomiczna powodują, iĪ zarówno
skala produkcji, stosowane technologie (zwykle takĪe poziom intensywnoĞci
i specjalizacji produkcji) oraz uzyskiwane dochody stwarzają najwiĊkszą moĪliwoĞü uzyskiwania równowagi ekonomicznej przy zachowaniu áadu Ğrodowiskowego i realizowaniu okreĞlonych celów spoáecznych. WiĊkszy areaá gospodarstwa zwiĊksza moĪliwoĞü zmianowania roĞlin (w tym róĪnorodnoĞü upraw
oraz udziaá powierzchni pokrytej roĞlinnoĞcią w okresie zimy), dodatnio oddziaáuje na poziom salda bilansu glebowej materii organicznej, a takĪe moĪliwoĞü
poprawnego zbilansowania azotu8, z badaĔ wynika jednak, Īe zmienną ujemnie
wpáywającą na poziom zrównowaĪenia Ğrodowiskowego jest intensywnoĞü produkcji rolnej oraz wiĊksza specjalizacja produkcji, te cechy zaĞ są zwykle domeną gospodarstw duĪych i silnych ekonomicznie9. Dlatego uznano, iĪ do oceny
zrównowaĪenia rolnictwa w danym subregionie najbardziej adekwatny bĊdzie
relatywnie duĪy udziaá gospodarstw o Ğredniej wielkoĞci ekonomicznej i Ğrednim obszarze uĪytków rolnych. Ostatecznie ze wzglĊdu na wysoką korelacjĊ
(wskaĨnik korelacji rxy=0,9), pomiĊdzy zmienną 1 i 2 do analiz wykorzystano
zmienną 1 (odsetek gospodarstw od 5 do 15 ha UR), pominiĊto natomiast
zmienną 2 (odsetek gospodarstw od 8 do 15 ESU).
Wyksztaácenie uznano za stymulantĊ zrównowaĪenia we wszystkich
aspektach, przy czym charakter tej zmiennej podkreĞla jej duĪe znaczenie dla
równowagi spoáecznej. Z kolei zmienne 4, 5 i 6 decydują gáównie o zrównowaĪeniu Ğrodowiskowym. Dwie pierwsze z wymienionych zmiennych traktowano
jako destymulanty zrównowaĪenia gospodarstw, zaĞ ostatnią jako nominantĊ,
tzn. uznano, Īe niska i wysoka obsada zwierząt gospodarskich są niepoĪądane.
Odsetek gospodarstw w typie rolniczym mieszanym uznano za stymulantĊ
zrównowaĪenia rolnictwa w danym subregionie, gdyĪ wiĊkszy udziaá gospo8
W. Wrzaszcz, Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych [w:] Z badaĔ nad rolnictwem spoáecznie zrównowaĪonym, J.St. Zegar
(red.), Raport PW 2005-2009, nr 129, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2009, s. 24-42.
9
W. Wrzaszcz, Czynniki…, op.cit., s. 107-108.
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darstw w tym typie (zwáaszcza prowadzących jednoczeĞnie produkcjĊ roĞlinną
i zwierzĊcą) sprzyja róĪnorodnoĞci upraw, lepszemu zmianowaniu, bioróĪnorodnoĞci, zaĞ w aspekcie ekonomicznym i spoáecznym pozwala na zmniejszenie
ryzyka gospodarowania (dywersyfikacja produkcji) oraz stwarza szansĊ na peániejsze wykorzystanie wewnĊtrznych zasobów gospodarstw rolnych (np. zasobów pracy). Odsetek gospodarstw, w których gáównym Ĩródáem utrzymania rodziny jest dziaáalnoĞü rolnicza uznano za stymulantĊ zrównowaĪenia ekonomicznego oraz spoáecznego (cecha ta sprzyja zachowaniu pewnych tradycyjnych
wartoĞci kulturowych wsi). Natomiast liczbĊ jednostek peánozatrudnionych
(AWU)10 na 100 ha UR uznano za destymulantĊ zrównowaĪenia ekonomicznego, gdyĪ wyĪsze nakáady pracy, w relacji do zasobów ziemi, wpáywają niekorzystnie na efektywnoĞü ekonomiczną gospodarstw.
NastĊpnie z wykorzystaniem metody unitaryzacji obliczono syntetyczny
wskaĨnik pozwalający usytuowaü rolnictwo w kaĪdym podregionie na tle pozostaáych podregionów.
W metodach analizy wielowymiarowej konieczna jest transformacja
zmiennych diagnostycznych w celu ujednolicenia ich jednostek pomiarowych, co
okreĞla siĊ mianem normalizacji11. W przypadku omawianych badaĔ zastosowano
procedurĊ unitaryzacji klasycznej, której ogólna formuáa przyjmuje postaü:
z ij

x ij  min ^x ij `

i=1,2,..., n; j=1,2,..., m.

i

max ^x ij `  min ^x ij `
i

i

WartoĞci zij mieszczą siĊ w przedziale [0;1]. NastĊpnie zmienne te posáuĪyáy do ustalenia syntetycznego miernika zrównowaĪenia rolnictwa w danym
subregionie (symbol ZR).
Do wyznaczania wartoĞci tego wskaĨnika zastosowano metodĊ bezwzorcową, polegającą na uĞrednieniu znormalizowanych wartoĞci cech prostych.
m

¦z
ZR ij

j 1

m

ij

, (i=1,2, …., n)

PoniewaĪ niektóre zmienne miaáy charakter destymulant zrównowaĪenia
rolnictwa, zgodnie z zaáoĪeniami metodycznymi konstrukcji miernika syntetycznego ZRij konieczne byáo przeksztaácenie kaĪdej zmiennej bĊdącej destymulantą w stymulantĊ. Dla zmiennych zunitaryzowanych dokonuje siĊ tego przez
odjĊcie wszystkich wartoĞci zmiennej zij od jedynki (1 – destymulanta). Ponadto
10
AWU (Annual Work Unit) oznacza jednostkĊ peánozatrudnioną pracy ogóáem (wáasnej
i najemnej), bĊdącą odpowiednikiem 2 200 godzin.
11
T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 37-40.
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jedna zmienna miaáa charakter nominanty (X6 – obsada zwierząt gospodarskich
w SD/100 ha UR) w związku z tym dokonano jej stymulacji wedáug formuáy
róĪnicowej, która przyjmuje nastĊpującą postaü12:
xijS  xijN  x Nj ,
i=1,2,...,n; j=1,2,...m.
gdzie:
x Nj – nominalna (poĪądana) wartoĞü j-tej zmiennej,
xijN – wartoĞü j-tej zmiennej nominanty w i-tym obiekcie.

W przypadku zmiennej X6 jako wartoĞü poĪądaną ( x Nj ) przyjĊto obsadĊ
równą 150 SD na 100 ha UR.
WartoĞci syntetycznego miernika zrównowaĪenia rolnictwa (ZRij) mieszczą siĊ w przedziale [0;1]. Na podstawie Ğredniej arytmetycznej ( ZR ) oraz odchylenia standardowego (SZR) miernika syntetycznego, podzielono zbiorowoĞü
analizowanych jednostek (subregionów) na 3 grupy:
I – jednostki o wysokim poziomie zrównowaĪenia (ZRij  ZR + SZR),
II – jednostki o Ğrednim zrównowaĪeniu rolnictwa ( ZR + SZR > ZRij > ZR - SZR),
III – jednostki o niskim zrównowaĪeniu rolnictwa (ZRij  ZR – SZR).
Wedáug tak przeprowadzonej klasyfikacji:
1)
najpeániej zrównowaĪone rolnictwo jest w podregionie wáocáawskim
w województwie kujawsko-pomorskim (najwyĪsza pozycja w pierwszej
grupie),
2)
Ğrednio zrównowaĪone – w podregionie puáawskim w województwie lubelskim (Ğrodkowa pozycja w II grupie),
3)
najmniej zrównowaĪone – w podregionie bielskim w województwie Ğląskim (najniĪsza pozycja w rankingu wedáug wartoĞci ZR).
Zaprezentowana metoda statystycznej analizy wielowymiarowej przy zastosowaniu unitaryzacji klasycznej i metody bezwzorcowej znalazáa zastosowanie
takĪe przy okreĞleniu wskaĨnika zrównowaĪenia rolnictwa w poszczególnych gminach wytypowanych subregionów. Na dalszym etapie badaĔ, przy zastosowaniu
tych samych metod, ustalono takĪe dla wybranych gmin syntetyczny wskaĨnik dostĊpu gospodarstw rolnych do infrastruktury (Wit – opisany w rozdziale 2.2.).
Wykorzystując metodĊ ekspercką, do badaĔ ankietowych wytypowano
odpowiednio 14 gmin subregionu wáocáawskiego, 20 gmin subregionu puáawskiego i 15 gmin subregionu bielskiego.

12

D. Strahl, W. Walesiak, Normalizacja zmiennych w skali przedziaáowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, Przegląd Statystyczny, PAN, t. 44, 1997, s. 69-77.
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Rys. 1. Poziom zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa wedáug podregionów

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Zaprezentowany dobór subregionów do badaĔ w kontekĞcie wskaĨnika
zrównowaĪenia rolnictwa, jak i duĪe róĪnice wartoĞci tego miernika w badanej
populacji gmin, mogą byü nieco zaskakujące, zwáaszcza jeĪeli weĨmiemy pod
uwagĊ na przykáad poziom zuĪycia nawozów na 1 ha UR. WartoĞü tej zmiennej
diagnostycznej jest najwyĪsza w regionie kujawsko-pomorskim, gdzie znajduje
siĊ takĪe subregion wáocáawski. NaleĪy jednak mieü na uwadze, Īe do wyznaczenia syntetycznego wskaĨnika zrównowaĪenia (ZR) wykorzystano kilka cech,
które opisywaáy równowagĊ nie tylko Ğrodowiskową, ale takĪe ekonomiczną
i spoáeczną. W najlepszym pod wzglĊdem zrównowaĪenia rolnictwa w kraju
subregionie wáocáawskim poziom nawoĪenia nie byá na tyle wysoki, aby cecha
ta, dziaáając jako destymulanta ogólnego zrównowaĪenia, przekreĞliáa pozytywny wkáad innych zmiennych. WzglĊdnie dobre zrównowaĪenie Ğrodowiskowe
zostaáo w tym subregionie wsparte przez wysokie wartoĞci cech bĊdących
stymulantami áadu ekonomicznego i spoáecznego. Z kolei o niskiej pozycji rolnictwa subregionu bielskiego decydowaáy zarówno niskie wartoĞci zmiennych
opisujących áad ekonomiczny i spoáeczny, jak i zmienne dotyczące áadu ekologicznego. Co prawda poziom nawoĪenia mineralnego jest w tym subregionie
relatywnie niski, jednakĪe inne cechy, takie jak maáa obsada zwierząt inwentar15

skich na 100 ha UR oraz bardzo wysoki udziaá zbóĪ w strukturze zasiewów,
przesądzaáy o sáabej pozycji tego subregionu w kontekĞcie áadu Ğrodowiskowego, zaĞ inne zmienne tylko pogáĊbiáy tĊ niską ocenĊ w aspekcie ogólnego zrównowaĪenia. Wyniki analizy zrównowaĪenia rolnictwa w poszczególnych subregionach dokonane na potrzeby niniejszego opracowania są teĪ w duĪym stopniu
zbieĪne z wynikami zaprezentowanymi w publikacji ZrównowaĪenie polskiego
rolnictwa (pod red. J.St. Zegara), gdzie wykazano m.in., Īe najwiĊcej gospodarstw speániających piĊü kryteriów zrównowaĪenia Ğrodowiskowego13 znajduje
siĊ w województwie kujawsko-pomorskim, przeciĊtny na tle caáego kraju odsetek takich gospodarstw ma województwo lubelskie, zaĞ najniĪszy – Ğląskie14. Są
to zatem regiony, których reprezentanci (subregiony) adekwatnie do zrównowaĪenia rolnictwa wyraĪonego miernikiem ZR, zostaáy wybrane do analizy pod
kątem relacji miĊdzy zrównowaĪeniem rolnictwa a poziomem rozwoju infrastruktury wsi i rolnictwa.
1. Istota i czynniki ksztaátujące rozwój zrównowaĪonego rolnictwa
1.1. Istota i cechy zrównowaĪonego rolnictwa

Problematyka dotycząca róĪnych aspektów zrównowaĪonego rolnictwa
jest podnoszona w literaturze naukowej od kilkunastu lat i mieĞci siĊ w szerokiej
koncepcji zrównowaĪonego rozwoju, rozumianego jako kompleks dziaáaĔ prowadzących do równowagi miĊdzy rozwojem ekonomicznym, spoáecznym i dbaáoĞcią o Ğrodowisko przyrodnicze. Podstawowym warunkiem zrównowaĪonego
rozwoju jest przypisywanie identycznej wagi kaĪdemu z trzech skáadników
zrównowaĪonego rozwoju. Oznacza to, Īe nie mają uzasadnienia modele „ekonomiczne” czy „Ğrodowiskowe”, albo „spoáeczne” zrównowaĪonego rozwoju,
bo jego istotą jest jednoczesne zrównowaĪenie wszystkich tych filarów. W takim rozumieniu zrównowaĪony rozwój jest to proces ciągáego poszukiwania
optymalnych proporcji miĊdzy jego trzema podstawowymi filarami15.
Jednym z podstawowych zaáoĪeĔ koncepcji zrównowaĪonego rozwoju
jest mocne akcentowanie takiego modelu gospodarowania zasobami, który
uwzglĊdnia rozwojowe i Ğrodowiskowe potrzeby obecnego i przyszáych pokoleĔ, co oznacza, Īe gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównowaĪonego rozwoju nie moĪe prowadziü do ograniczenia zdolnoĞci gospodarki do dobrobytu
mieszkaĔców obecnie i w przyszáoĞci. Rozwój zrównowaĪony nie moĪe zatem
13

Chodzi o udziaá zbóĪ w strukturze zasiewów, okrywĊ roĞlinną, liczbĊ grup roĞlin, obsadĊ
zwierząt oraz bilans substancji organicznej.
14
J.St. Zegar, ZrównowaĪenie..., op. cit., s. 150.
15
L. Maxey, Can we sustain sustainable agriculture? Learning from small scale producersuppliers in Canada and the UK, „The Geographical Journal”, vol. 172, nr 3, 2006, s. 230-244.
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prowadziü jedynie do poprawy warunków Īycia w perspektywie kilku czy kilkunastu lat, lecz powinien oznaczaü zachowanie zasobów dla przyszáych pokoleĔ.
Teoretyczne rozwaĪania dotyczące rozwoju zrównowaĪonego daáy podstawy do uksztaátowania siĊ dwóch paradygmatów: „sáabego” i „silnego” rozwoju zrównowaĪonego.
Paradygmat „sáabego” zrównowaĪenia opiera siĊ na stwierdzeniu, Īe warunkiem rozwoju zrównowaĪonego jest reprodukcja rozszerzona kapitaáu, przy
zaáoĪeniu peánej substytucji zasobów naturalnych skáadnikami kapitaáu rzeczowego. Istotną cechą jest tu zaáoĪenie braku znaczenia specyficznych cech poszczególnych rodzajów kapitaáu. JeĞli w związku z tym inwestycje w kapitaá
rzeczowy są wystarczająco duĪe, to nie jest potrzebna specjalna polityka zrównowaĪonego rozwoju, natomiast w przeciwnym przypadku, do oĪywienia
inwestycji potrzebne są regulacje np. w postaci opáat z tytuáu korzystania ze Ğrodowiska przyrodniczego albo subsydiowanie inwestycji. Zgodnie z tym paradygmatem, zasoby Ğrodowiska mogą byü dopóty wykorzystane do zaspokojenia
potrzeb konsumpcyjnych, dopóki ich ubytek jest rekompensowany przyrostem
kapitaáu rzeczowego i postĊpem technicznym.
Paradygmat „silnego” rozwoju zrównowaĪonego nie neguje potrzeby
wdraĪania zaáoĪeĔ „sáabego” rozwoju, ale ma to byü pierwszy krok w kierunku
wáaĞciwego rozwoju zrównowaĪonego. Istota „silnego” rozwoju sprowadza siĊ
do stwierdzenia, Īe zasoby naturalne nie mogą byü zastĊpowane innymi formami kapitaáu, zwáaszcza w przypadku zasobów, które nie mają swoich bliskich
substytutów i są nieodnawialne. W tym znaczeniu koncepcja „silnego” rozwoju
zrównowaĪonego istotnie róĪni siĊ od paradygmatu „sáabego” rozwoju, bo o ile
ten ostatni moĪna traktowaü jako modyfikacjĊ teorii ekonomii neoklasycznej,
o tyle paradygmat „silnego” rozwoju zrównowaĪonego tworzy podstawy do
nowego nurtu, jakim jest ekonomia ekologiczna, dla której gospodarka jest czĊĞcią Ğrodowiska, a nie tylko wyizolowanym ze Ğrodowiska obiegiem niczym
nielimitowanych dóbr. W przeszáoĞci bowiem czynnikiem limitującym rozwój
gospodarki byá deficyt kapitaáu rzeczowego na tle obfitoĞci zasobów naturalnych, obecnie zaĞ proporcje zostaáy odwrócone, a kapitaá naturalny jest w coraz
wiĊkszym stopniu czynnikiem limitującym rozwój16.
Wspólną cechą obu paradygmatów jest przyjĊcie za punkt wyjĞcia neoklasycznej koncepcji podejĞcia kapitaáowego (capital theory aporoach), zaĞ podstawowa róĪnica tkwi w ocenie warunków osiągania zrównowaĪonego rozwoju,
w tym przede wszystkim zakresu substytucji zasobów naturalnych skáadnikami
kapitaáu rzeczowego. Zgodnie z paradygmatem „silnego” rozwoju zrównowaĪo16

E. Neumayer, Weak versus Strong Sustainability, E. Elgar, Cheltenham Northampton 2003,
s.18-30.
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nego, substytucja jest ograniczana przez koniecznoĞü angaĪowania kapitaáu naturalnego w tworzenie i utrzymanie skáadników kapitaáu rzeczowego (np. rosnące zapotrzebowanie na energiĊ), wielofunkcyjnoĞü zasobów naturalnych (substytucja jednej funkcji moĪe powodowaü utratĊ pozostaáych), a takĪe przez niepewnoĞü co do przebiegu naturalnych procesów w biosferze i spoáecznych efektów degradacji Ğrodowiska17.
NaleĪy przy tym zauwaĪyü, Īe kaĪdy z paradygmatów jest na tyle ogólny,
Īe ich ocena jest moĪliwa tylko wówczas, gdy są one odnoszone do konkretnych
skáadników zasobów naturalnych w danym czasie, jako Īe moĪliwoĞci substytucji róĪnych zasobów są odmienne.
Specyficznym sektorem gospodarki jest pod tym wzglĊdem rolnictwo, którego funkcjonowanie i rozwój jest oparty na szerokim i bezpoĞrednim korzystaniu
z zasobów naturalnych. JednoczeĞnie w dąĪeniu do zapewnienia bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego i poprawy efektywnoĞci nakáadów, rolnictwo przejmuje od przemysáu nie tylko Ğrodki produkcji, lecz takĪe metody gospodarowania, co w poáączeniu z postĊpem biologicznym przynosi efekt w postaci wzrostu produktywnoĞci,
ale powoduje takĪe coraz wiĊcej zagroĪeĔ dla Ğrodowiska przyrodniczego.
W tym kontekĞcie pojawia siĊ pytanie o to, czym w istocie jest albo ma
byü zrównowaĪone rolnictwo, jakie są jego najbardziej charakterystyczne cechy
i czy taki model gospodarowania bliĪszy jest zaáoĪeniom „sáabego” czy „silnego” rozwoju zrównowaĪonego.
Najbardziej ogólne cele zrównowaĪonego rolnictwa są definiowane przez
róĪnych autorów podobnie i sprowadzają siĊ do:
x poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, w tym zwáaszcza
zwiĊkszenia dochodów;
x dbaáoĞci o Ğrodowisko przyrodnicze poprzez ochronĊ i poprawĊ jakoĞci gleb,
zmniejszenie korzystania ze Ğrodków produkcji takich jak paliwa, nawozy
mineralne i pestycydy, których wytwarzanie wiąĪe siĊ z eksploatacją zasobów naturalnych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaáywania na faunĊ
i florĊ, wody i inne zasoby Ğrodowiska przyrodniczego;
x rozwoju spoáecznego prowadzącego do wzrostu znaczenia gospodarstw rolnych w Ğrodowisku wiejskim, co oznacza, Īe rolnictwo jest zrównowaĪone
wówczas, gdy przyczynia siĊ do rozwoju lokalnego Ğrodowiska wiejskiego18.
17

S. DobrzaĔski, B.M. DobrzaĔska, Wprowadzenie do teorii zrównowaĪonego rozwoju [w:]
ZrównowaĪony rozwój terenów przygranicznych, (red.) B. KoĞcik, M. SáawiĔska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 9-28.
18
A. Chel, G. Kaushik, Renewable energy for sustainable agriculture, Agron. Sustain. Dev.
nr 31, s. 91-118; J. Malkina-Pykh, Y.A. Pykh, 2003: Sustainable Food and Agriculture, Witpress, As hunt Lodge 2011, s. 5-20.
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Z kolei ogólne zasady zrównowaĪonego rolnictwa moĪna ująü nastĊpująco:
x zrównowaĪone rolnictwo jest oparte na wykorzystaniu zasobów odnawialnych takich jak biopaliwa, energia geotermalna, wodna i wiatrowa;
x zrównowaĪone rolnictwo poprawia jakoĞü zasobów Ğrodowiska przyrodniczego, w tym zwáaszcza gleb i wód powierzchniowych, natomiast realizowanie celu polegającego jedynie na zmniejszeniu zagroĪeĔ jest niewystarczające;
x zrównowaĪone rolnictwo uczestniczy w poprawie jakoĞci Īycia rodzin rolniczych i lokalnych spoáecznoĞci (zatrudnienie, edukacja, opieka zdrowotna,
dostĊp do kultury);
x zrównowaĪone rolnictwo zapewnia dochody z dziaáalnoĞci rolniczej, które
pozostają podstawowym czynnikiem motywującym do dziaáania;
x gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównowaĪonego rolnictwa oznacza
akceptowanie holistycznego podejĞcia (wszystkie sfery: gospodarcza, spoáeczna i Ğrodowiskowa są jednakowo waĪne) i przestrzeganie norm etycznych zakáadających dąĪenie do dobrobytu wszystkich mieszkaĔców lokalnej
spoáecznoĞci w dáugim okresie.
Rolnicy mogą wybieraü róĪne drogi dochodzenia do zrównowaĪonego gospodarowania w zaleĪnoĞci od specyficznych cech regionu, czy nawet gospodarstw rolnych. JednakĪe, jak podkreĞlają A. Chel i G. Kaushik, niektóre rozwiązania powinny byü wspólne dla wszystkich gospodarstw. Chodzi tu zwáaszcza o:
x stosowanie metod rolnictwa precyzyjnego w uprawie roĞlin, co pozwala
osiągnąü cele zrównowaĪonego rolnictwa przez wykorzystanie nowych technologii informatycznych;
x zintegrowane korzystanie ze Ğrodków ochrony roĞlin (áączenie Ğrodków biologicznych i chemicznych, co pozwala minimalizowaü ryzyko ekonomiczne,
Ğrodowiskowe i zdrowotne);
x rotacyjny wypas na uĪytkach zielonych, który zmniejsza koszty chowu zwierząt i uáatwia gospodarowanie nawozami organicznymi;
x ochrona gleb przez ograniczenie uprawy páuĪnej i w ten sposób zmniejszenie
zagroĪenia erozją wodną i wietrzną;
x ochrona wód na terenach podmokáych i poprawa jakoĞci wody pitnej oraz
wód powierzchniowych;
x stosowanie poplonów w celu zmniejszenia erozji gleb i zwalczania chwastów;
x wielokierunkowoĞü produkcji w celu minimalizowania ryzyka przyrodniczego i ekonomicznego, a takĪe na rzecz zachowania bioróĪnorodnoĞci;
x racjonalna gospodarka nawozami organicznymi jako sposób na poprawĊ jakoĞci gleb i zachowanie walorów Ğrodowiska przyrodniczego;
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x utrzymanie zadrzewieĔ Ğródpolnych;
x stosowanie alternatywnych metod dystrybucji produktów rolniczych (sprzedaĪ bezpoĞrednia, zaopatrzenie w artykuáy ĪywnoĞciowe placówek gastronomicznych i maáych sklepów);
x wytwarzanie energii z surowców odnawialnych19.
Gáówne cele realizowane przez zrównowaĪone rolnictwo, a takĪe jego
najwaĪniejsze cechy bliskie są zaáoĪeniom paradygmatu „silnego” zrównowaĪenia, bo paradygmat „sáabego” rozwoju zrównowaĪonego w rolnictwie oznaczaáby
m.in. swobodne zastĊpowanie zasobów ziemi rolniczej, która jest czĊĞcią zasobów naturalnych, skáadnikami kapitaáu rzeczowego, przy czym granice substytucji mogáyby byü okreĞlone przez relacje cen ziemi rolniczej i kapitaáu rzeczowego. NaleĪy w związku z tym zauwaĪyü, Īe wiĊkszoĞü zagroĪeĔ dla Ğrodowiska
przyrodniczego wywoáywanych dziaáalnoĞcią gospodarczą w rolnictwie ma swoje
Ĩródáa wáaĞnie w powszechnej praktyce angaĪowania coraz wiĊkszych zasobów
kapitaáu rzeczowego w celu zwiĊkszania produktywnoĞci ziemi w związku ze
zmniejszaniem siĊ jej zasobów w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca20.
Skala i zakres wdraĪania zasad zrównowaĪonego rolnictwa zaleĪy w duĪym stopniu od zainteresowania produktami takiego rolnictwa ze strony nierolniczych segmentów sektora ĪywnoĞciowego, w tym zwáaszcza przetwórstwa
rolno-spoĪywczego i handlu, co w efekcie powinno prowadziü do wyksztaácenia
siĊ zrównowaĪonego áaĔcucha ĪywnoĞciowego. Chodzi tu zwáaszcza o realizowanie przez nierolnicze ogniwa tego áaĔcucha takich przedsiĊwziĊü inwestycyjnych, które nie tylko podnoszą jakoĞü produktów ĪywnoĞciowych, ale są zgodne
z zasadami Corporate Social Responsibilty (CSR)21.
1.2. Relacje miĊdzy zrównowaĪonym rolnictwem a innymi koncepcjami
rozwoju
ZaáoĪenia zrównowaĪonego rolnictwa mają doĞü silny i bezpoĞredni
związek z róĪnymi koncepcjami rozwoju tego sektora gospodarki. Szczególnie
bliskie powiązania wystĊpują miĊdzy rolnictwem zrównowaĪonym i wielofunkcyjnym. Jak stwierdza J.St. Zegar, wspóáczesne pojĊcie wielofunkcyjnoĞci rolnictwa nabraáo nowego blasku ze wzglĊdu na dwie okolicznoĞci, a mianowicie
zagroĪenie dostarczania dóbr publicznych przez nadmierną industrializacjĊ rol19

A. Chel, G. Kaushik, Renewable energy…, op.cit., s. 91-18.
A. Czudec, Teoretyczne aspekty rozwoju zrównowaĪonego [w:] Odnawialne Ĩródáa energii
jako element zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, (red.) A. Czudec,
B. Grzebyk, G. ĝlusarz Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 8-20.
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B. Smith, Developing sustainable food supply chains, Phil. Trans. R. Soc. nr 363, 2008,
s. 849-861.
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nictwa oraz ĞwiadomoĞü rosnącego znaczenia dóbr, przy pewnej sprzecznoĞci
miĊdzy wytwarzaniem dóbr rynkowych i dóbr publicznych. WielofunkcyjnoĞü
rolnictwa – rozumiana jako dostarczanie oprócz produktów rolniczych i ĪywnoĞciowych, takĪe dóbr publicznych – oznacza ukierunkowanie dziaáalnoĞci rolniczej na nowe dobra i usáugi.
WielofunkcyjnoĞü urosáa do rangi podstawowej w kreowaniu rozwoju
i staáa siĊ istotną cechą strategii rozwoju rolnictwa, zwáaszcza w warunkach nasycenia rynku ĪywnoĞci, rosnących cen Ğrodków produkcji oraz sáabnącej pozycji rolników w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym. Ma ono w tej sytuacji wiĊcej funkcji,
w tym zarządzanie zasobami ziemi, które są nieodnawialne22.
Wspólne cechy koncepcji zrównowaĪonego rozwoju i wielofunkcyjnego
rolnictwa sprowadzają siĊ przede wszystkim do akcentowania rozwoju:
x ekonomicznego, prowadzącego do dobrobytu ludnoĞci rolniczej;
x spoáecznego, realizowanego przez pozytywne oddziaáywanie rolnictwa na
Ğrodowisko wiejskie;
x Ğrodowiskowego, polegającego na dziaáaniach na rzecz ochrony walorów
przyrodniczych.
Istotna róĪnica miĊdzy tymi koncepcjami polega jednak na tym, Īe rozwój
zrównowaĪony koncentruje siĊ na wykorzystaniu zasobów kapitaáu ludzkiego, rzeczowego i naturalnego w taki sposób, aby poprawiü jakoĞü Īycia mieszkaĔców, bez
pogorszenia dostĊpu do zasobów przyszáym pokoleniom. Natomiast podstawowym
celem realizowanym przez wielofunkcyjne rolnictwo jest koncentracja aktywnoĞci
na poprawie jakoĞci Īycia aktualnie gospodarujących rodzin rolniczych.
Miejsce wielofunkcyjnego rolnictwa w zrównowaĪonej gospodarce zaleĪy
w duĪym stopniu od udziaáu dziaáaĔ rolno-Ğrodowiskowych wĞród pozostaáych
funkcji wypeánianych przez ten model rolnictwa, bo im wiĊksze znaczenie tego
rodzaju dziaáalnoĞci, tym mocniej wielofunkcyjne rolnictwo bĊdzie siĊ zbliĪaü
do koncepcji rolnictwa zrównowaĪonego.
NiezaleĪnie jednak od róĪnych aspektów relacji miĊdzy rozwojem zrównowaĪonym i wielofunkcyjnoĞcią rolnictwa, naleĪy podkreĞliü podstawowe znaczenie wielofunkcyjnoĞci dla procesu zrównowaĪonego rozwoju, którego efekty
są zaleĪne m.in. od racjonalizacji gospodarki zasobami ziemi, w czym róĪne
formy wielofunkcyjnoĞci mogą odgrywaü waĪną rolĊ23.
Na tle koncepcji zrównowaĪonego rozwoju wielofunkcyjne rolnictwo naleĪy zatem traktowaü jako wstĊpny etap, który umoĪliwia rolnictwu wejĞcie na
22
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ĞcieĪkĊ rozwoju zrównowaĪonego, przy czym poszczególne formy wielofunkcyjnoĞci w róĪnym stopniu przyczyniają siĊ do równowaĪenia rolnictwa24.
Koncepcja zrównowaĪonego rolnictwa ma – wedáug niektórych autorów –
wspólne cechy z teorią aktora–sieci (Actor–Network Theory – ANT), zwáaszcza
w kontekĞcie budowy sieci powiązaĔ miĊdzy uczestnikami procesu wdraĪania
zasad zrównowaĪonego rolnictwa, do których naleĪą: rolnicy, organizacje publiczne i prywatne zaangaĪowane w proces tworzenia i realizacji koncepcji,
a takĪe m.in. zasoby kapitaáu naturalnego i rzeczowego, w tym technologie informacyjne (non-Human actors)25. Tak rozumiana sieü jest ciągle tworzona
i modyfikowana (nigdy nie jest staáa), a warunkiem jej przetrwania jest aktywnoĞü uczestników (aktorów) w budowaniu wzajemnych relacji (sieci).
Teoria aktora–sieci nawiązuje w ten sposób do podstawowej zasady rolnictwa zrównowaĪonego, jaką jest podejĞcie systemowe oparte na paradygmacie
holistycznym, kwestionującym oderwanie procesów produkcji rolniczej od Ğrodowiska przyrodniczego, co z kolei jest cechą industrialnego modelu rolnictwa.
Jak zauwaĪa J.St. Zegar, w procesie zrównowaĪenia rolnictwa szczególne znaczenie mają technologie i praktyki rolnicze zwiĊkszające zasoby kapitaáu naturalnego, do których naleĪą m.in. zintegrowane zarządzanie ochroną roĞlin, wykorzystujące odpornoĞü ekosystemu na szkodniki i choroby, zintegrowana gospodarka
skáadnikami odĪywczymi poszukująca równowagi w ramach gospodarstwa, minimalizowanie prac uprawowych, wáączenie drzew i krzewów w system rolniczy,
czy integracja zwierząt hodowlanych w systemach rolniczych26.
Wszystko to oznacza, Īe rozwój zrównowaĪonego rolnictwa jest determinowany przez relacje miĊdzy dziaáalnoĞcią produkcyjną polegającą na wytwarzaniu surowców rolniczych i produktów ĪywnoĞciowych w gospodarstwie
rolnym a dbaáoĞcią o zasoby naturalne, przez taki dobór metod i technik wytwarzania, które nie tylko nie pogarszają jakoĞci Ğrodowiska przyrodniczego, ale
poprawiają jego walory. Osiąganie takiego efektu wymaga z kolei zmiany systemów produkcji rolniczej i upowszechnianie metod produkcji polegających
m.in. na minimalizowaniu nakáadów pochodzenia przemysáowego i ograniczaniu przemysáowych metod produkcji. Są to cechy rolnictwa okreĞlanego jako
póázamkniĊte (semiclosed27).
24
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Koncepcja zrównowaĪonego rolnictwa nawiązuje zatem do modeli, teorii
i systemów budowanych na gruncie róĪnych dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych, takich jak agronomia, ekologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie
i geografia28. Oznacza to, Īe wdraĪanie zasad zrównowaĪonego rolnictwa wymaga ciągáego budowania relacji (sieci) nie tylko miĊdzy bezpoĞrednimi uczestnikami procesu tworzenia produktów rolniczych, ale takĪe miĊdzy Ğrodowiskiem
naukowym reprezentującym róĪne dyscypliny, bo problemy, które ma rozwiązywaü zrównowaĪone rolnictwo wymagają podejĞcia interdyscyplinarnego.
1.3. Mierniki zrównowaĪonego rolnictwa
Ocena przebiegu procesu wdraĪania zasad zrównowaĪonego rolnictwa
wymaga posáugiwania siĊ miarami, które pozwolą okreĞliü skalĊ i zakres tego
procesu na róĪnych poziomach – od szczebla pojedynczego gospodarstwa rolnego po rolnictwo o wymiarze globalnym.
Nie chodzi przy tym wyáącznie o zbudowanie i stosowanie miar, które
uáatwią analizĊ zmian prowadzących do wiĊkszego niĪ dotąd zrównowaĪenia
rolnictwa. Gáówny cel stosowania takich miar sprowadza siĊ do transferowania
za ich pomocą informacji niezbĊdnych przy tworzeniu i stosowaniu instrumentów wsparcia procesu wdraĪania zasad zrównowaĪonego rolnictwa. Ponadto
miary ilustrujące poziom rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa mogą peániü inne
waĪne funkcje, np.:
x uáatwiaü komunikacjĊ miĊdzy podmiotami zaangaĪowanymi w proces rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa (rolnicy, instytucje, konsumenci);
x byü uĪyteczne w procesie zarządzania rolnictwem i gospodarstwami rolnymi29.
JednakĪe ze wzglĊdu na záoĪonoĞü procesu rozwoju zrównowaĪonego
rolnictwa trudno jest skonstruowaü prosty w stosowaniu i precyzyjny wskaĨnik
zrównowaĪenia rolnictwa. Gáówna trudnoĞü wynika z faktu, Īe rozwój zrównowaĪony opiera siĊ na trzech filarach (rozwój gospodarczy i spoáeczny oraz dbaáoĞü o Ğrodowisko przyrodnicze), a ocena kaĪdego z nich wymaga zastosowania
szerokiego zestawu róĪnych wielkoĞci i miar, charakteryzujących nieporównywalne ze sobą sfery. Ponadto miary zrównowaĪonego rolnictwa muszą mieü zastosowanie do róĪnych szczebli (pojedyncze gospodarstwa, sektor rolny w skali
regionalnej, krajowej, czy globalnej), co uniemoĪliwia zastosowanie jednego
uniwersalnego rozwiązania.
28
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Jak zauwaĪa J.St. Zegar, zagadnienie wskaĨników zrównowaĪenia jest
ogromnie záoĪone, tym bardziej, Īe czĊĞü z nich ma charakter jakoĞciowy (np.
krajobraz). O ile na poziomie gospodarstwa podstawowe znaczenie mają
wskaĨniki Ğrodowiskowe, o tyle na pozostaáych poziomach konieczne jest
posáugiwanie siĊ wskaĨnikami ilustrującymi kaĪdą z trzech sfer zrównowaĪonego rozwoju30.
Jednym z proponowanych w literaturze rozwiązaĔ jest metoda IDEA (Indicateurs de Durabilite des Exploitations Agricoles), zgodnie z którą ocena poziomu rozwoju zrównowaĪonego gospodarstw rolnych opiera siĊ na 41 wskaĨnikach ilustrujących kaĪdy z trzech filarów zrównowaĪonego rozwoju (gospodarczy, spoáeczny i Ğrodowiskowy)31.
Aspekt ekonomiczny jest oceniany m.in. przez pryzmat siáy ekonomicznej
gospodarstwa kategoryzowanej na podstawie zdolnoĞci do uzyskania dochodów
w przeliczeniu na 1 pracującego, porównywalnych do najniĪszego wynagrodzenia w gospodarce. Inne kryteria, to stopieĔ specjalizacji, niezaleĪnoĞü finansowa, czy relacja wartoĞci produkcji do kosztów (áącznie 6 wskaĨników).
Z kolei sfera spoáeczna jest oceniana m.in. na podstawie jakoĞci wytworzonych produktów, zagospodarowania odpadów nieorganicznych, liczby miejsc pracy, poziomu intensywnoĞci pracocháonnej i jakoĞci Īycia (razem 16 wskaĨników).
Najbardziej rozbudowane są wskaĨniki ilustrujące oddziaáywanie na Ğrodowisko przyrodnicze (ogóáem 19 wskaĨników). NajwaĪniejsze z nich to poziom zróĪnicowania struktury produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej, ekologiczna strefa buforowa, poziom nawoĪenia i stosowania Ğrodków ochrony roĞlin, a takĪe
energocháonnoĞü.
Stosowanie tej metody polega na przypisaniu kaĪdej z cech liczby punktów, adekwatnej do jej faktycznego znaczenia w zrównowaĪonym rozwoju gospodarstwa, przy czym dla kaĪdego ze wskaĨników jest okreĞlona maksymalna
ich liczba. W ten sposób suma punktów dla gospodarstwa pozwala oceniü poziom jego zrównowaĪenia na tle innych gospodarstw.
Sáabą stroną tej metody jest subiektywne podejĞcie przy ustalaniu liczby
punktów dla kaĪdej z cech, ze wzglĊdu na brak kryteriów, na podstawie których
moĪna by przyjąü w jakich okolicznoĞciach uzasadnione jest przypisanie maksymalnej liczby punktów kaĪdej z cech zrównowaĪonego rolnictwa. Ponadto
jest to metoda, która moĪe mieü zastosowanie wyáącznie do oceny poziomu
zrównowaĪenia pojedynczych gospodarstw rolnych.
30
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Z kolei metoda Sustainable Value Approach (SVA) moĪe byü przydatna
do oceny poziomu zrównowaĪenia róĪnych kierunków produkcji rolnej, co ma
istotne znaczenie przy konstruowaniu instrumentów polityki ekonomicznej wobec rolnictwa.
Istota tej metody sprowadza siĊ do oceny poziomu zrównowaĪenia na
podstawie porównaĔ wskaĨników charakteryzujących wykorzystanie czynników
produkcji przez róĪne gaáĊzie produkcji rolniczej (chów bydáa mlecznego, produkcja na gruntach ornych itp.). Przedmiotem porównaĔ (benchmarking) mogą
byü: wykorzystanie czynnika pracy (mierzone liczbą przepracowanych godzin
w ciągu roku), zasobów ziemi i kapitaáu, a takĪe energocháonnoĞü produkcji
i nadwyĪka azotu, jako miary zrównowaĪenia Ğrodowiskowego. Zaletą tej metody jest moĪliwoĞü wáączenia do oceny róĪnych wskaĨników charakteryzujących
kaĪdą z trzech sfer zrównowaĪonego rozwoju, a czynnikiem limitującym ich
liczbĊ i róĪnorodnoĞü jest jedynie dostĊpnoĞü danych liczbowych dotyczących
róĪnych aspektów dziaáalnoĞci rolniczej32.
Ocena poziomu zrównowaĪenia rolnictwa powinna byü prowadzona nie
tylko w pojedynczych gospodarstwach, czy w ramach kierunków produkcji, ale
takĪe w wymiarze regionalnym. Jak wynika z literatury, w takim przypadku najlepiej sprawdzają siĊ metody, które zakáadają aktywny udziaá róĪnych grup ludnoĞci w procesie formuáowania celów zrównowaĪonego rozwoju w regionie
i doborze najbardziej odpowiednich miar tego procesu (bottou-up approach).
Takie cechy mają m.in. metody okreĞlane jako Multiscale Methodical Framework (MMF) i Sustainability Solution Space for Decision Making (SSP)33. Z kolei sáabą stroną tej grupy metod jest niewielka przydatnoĞü w analizie porównawczej w ujĊciu miĊdzyregionalnym.
1.4. Instrumenty wdraĪania koncepcji zrównowaĪonego rolnictwa
WdraĪanie koncepcji zrównowaĪonego rolnictwa wymaga stosowania
róĪnych instrumentów ekonomicznych. Instrumenty te mają motywowaü do restrukturyzacji gospodarstw rolnych w kierunku budowania równowagi miĊdzy
celami ekonomicznymi realizowanymi przez rolników a poprawą jakoĞci Īycia
i dbaáoĞcią o Ğrodowisko przyrodnicze.
Osiąganie tak rozumianej równowagi w warunkach coraz wiĊkszego oddziaáywania na rolnictwo procesów rynkowych o charakterze globalnym – jest
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moĪliwe wówczas, gdy rolnicy zainteresowani wdraĪaniem zasad zrównowaĪonego rolnictwa znajdują wsparcie instytucjonalne, polegające nie tylko na transferowaniu pomocy finansowej zwiĊkszającej dochody rodzin rolniczych, ale i na
dziaáaniach edukacyjnych na rzecz zrównowaĪonego rozwoju, czy budowaniu
dobrego wizerunku równowaĪonego gospodarowania wĞród rolników i caáego
spoáeczeĔstwa.
JednakĪe, podobnie jak nie ma jednej uniwersalnej metody mierzenia
efektów zrównowaĪonego rozwoju, nie ma takĪe wspólnego dla wszystkich gospodarek modelu wdraĪania zasad zrównowaĪonego rolnictwa. Nie chodzi tu
przy tym wyáącznie o róĪne podejĞcie do tej kwestii w zaleĪnoĞci od ogólnego
poziomu rozwoju gospodarczego. Istotne róĪnice, jeĞli chodzi o formy wspierania rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa, są widoczne w paĔstwach zaliczanych
do najbardziej rozwiniĊtych.
Jednym z takich przykáadów jest Szwajcaria, gdzie w 1996 roku wprowadzono do konstytucji przepis o wspieraniu wielofunkcyjnoĞci rolnictwa, traktowanej jako forma rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego. Podstawową formą
wsparcia rolników w Szwajcarii są dopáaty bezpoĞrednie (okoáo 60% ogólnej
kwoty adresowanej do rolnictwa, w tym zwáaszcza na rzecz rozwoju wielofunkcyjnoĞci). DuĪa czĊĞü instrumentów wparcia wykracza swoim dziaáaniem poza
formy mieszczące siĊ w pakiecie dziaáaĔ okreĞlanych jako Green Box (w minimalnym stopniu zaburzającym mechanizm rynkowy). W rezultacie wskaĨnik
PSE (producer subsidies egouivalent) ksztaátuje siĊ na poziomie 66 i jest jednym z najwyĪszych na Ğwiecie34. Szerokie wsparcie Ğrodkami publicznymi jest
tu uzasadnione naáoĪonym na rząd konstytucyjnym obowiązkiem wynagradzania rolników za dostarczanie dóbr publicznych, w tym zwáaszcza za wdraĪanie
dziaáaĔ rolno-Ğrodowiskowych.
Jak wynika z prowadzonych w Szwajcarii badaĔ, taki model wsparcia rolnictwa prowadzi do kilku negatywnych skutków. Przede wszystkim, osáabia siĊ
w ten sposób konkurencyjnoĞü rolnictwa na globalnym rynku, co z kolei oznacza, Īe w kolejnych latach dochody rolników w coraz wiĊkszym stopniu są uzaleĪnione od transferów budĪetowych. Ponadto system dopáat bezpoĞrednich generuje pogáĊbianie siĊ dysproporcji dochodowych miĊdzy rolnikami, bo najwiĊksze korzyĞci z takiego modelu wsparcia osiągają ci rolnicy, którzy prowadzą produkcjĊ w regionach o relatywnie dobrych warunkach przyrodniczych
(obszary nizinne) i dysponują wiĊkszymi od przeciĊtnych zasobami ziemi rolniczej i kapitaáu. Daje im to przewagĊ nad pozostaáymi ze wzglĊdu na wiĊksze
kwoty dopáat do powierzchni gospodarstw, a przy tym są to najczĊĞciej gospo34
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darstwa, które mają takĪe stosunkowo mocną pozycjĊ na rynku, co daje im znaczące dochody. Z kolei gospodarstwa prowadzące dziaáalnoĞü na terenach górzystych, mimo Īe odgrywają szczególnie waĪną rolĊ w dostarczaniu dóbr publicznych przez dbaáoĞü o Ğrodowisko przyrodnicze, uzyskują znacznie mniejsze
wsparcie w przeliczeniu na gospodarstwo domowe35. W rezultacie nie tylko pogáĊbiają siĊ dysproporcje dochodowe w rolnictwie, ale przede wszystkim wynagradzanie za dostarczanie dób publicznych jest nieadekwatne do rzeczywistej
roli rolników w tym procesie.
ZrównowaĪony rozwój rolnictwa jest traktowany jako waĪny problem
w Nowej Zelandii36, gdzie szczególne zagroĪenia ze strony produkcji rolnej
uwidaczniają siĊ w formie rosnącego nawoĪenia uĪytków zielonych, czy nieefektywnego zuĪycia wody w gospodarstwach prowadzących chów bydáa mlecznego. JednakĪe wdraĪanie zasad zrównowaĪonego rolnictwa doĞü zasadniczo
róĪni siĊ od systemu stosowanego w Szwajcarii. Podstawowa róĪnica polega na
tym, Īe o ile w Szwajcarii za formuáowanie celów i wdraĪanie instrumentów
wsparcia zrównowaĪonego rolnictwa odpowiada rząd i inne instytucje publiczne, o tyle w Nowej Zelandii wdraĪanie paĔstwowego programu (The Resource
Management Act) jest mocno zdecentralizowane, a to oznacza, Īe kwestia wyboru najlepszych rozwiązaĔ i sposobów ich wdraĪania rozstrzyga siĊ na szczeblu
regionalnym (bottom-up approach). Kolejna istotna róĪnica sprowadza siĊ do
instrumentów wspierania koncepcji zrównowaĪonego rozwoju. W przypadku
Szwajcarii formy wsparcia są oparte na zaáoĪeniu, Īe rozwój zrównowaĪony ma
prowadziü do minimalizowania negatywnych skutków procesu globalizacji (wysoka intensywnoĞü produkcji, masowe stosowanie Ğrodków produkcji pochodzenia przemysáowego), tworzącej presjĊ na ciągáe dąĪenie do poprawy konkurencyjnoĞci, ze szkodą dla Ğrodowiska przyrodniczego. W związku z tym ze
Ğrodków publicznych wynagradza siĊ tych rolników, których dziaáalnoĞü jest
zorientowana na poprawĊ stanu Ğrodowiska przyrodniczego. Natomiast w Nowej Zelandii akceptowane jest podejĞcie zakáadające, Īe wdraĪanie zasad zrównowaĪonego rolnictwa nie tylko nie jest w opozycji do poprawy jej konkurencyjnoĞci, ale jednym z warunków umacniania pozycji rolnictwa na globalnym
rynku jest ciągáe doskonalenie metod korzystania ze Ğrodowiska przyrodniczego, prowadzące do redukowania nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.
Podstawowym warunkiem praktycznej realizacji tych zaáoĪeĔ jest wáączenie ba35
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daĔ naukowych, innowacji i nowych technologii w proces ograniczania negatywnego oddziaáywania rolnictwa na Ğrodowisko przyrodnicze i poprawĊ jakoĞci
ĪywnoĞci. Gáówną rolĊ w procesie finansowania badaĔ nad nowymi formami
rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa peáni Ministerstwo BadaĔ, Nauki i Technologii, mające dobrze rozbudowaną wspóápracĊ z najwaĪniejszymi placówkami
badawczymi i gáównymi odbiorcami wyników badaĔ naukowych (sektor prywatny, agencje rządowe, instytucje lokalne). Ponadto waĪnym aspektem wdraĪania
zasad zrównowaĪonego rolnictwa w Nowej Zelandii jest powierzenie odpowiedzialnoĞci za przebieg tego procesu podmiotom i instytucjom szczebla lokalnego.
W ten sposób tworzy siĊ dobre warunki do efektywnego pokonywania precyzyjnie rozpoznawanych barier w procesie rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa.
Charakterystyczną cechą nowozelandzkiego rolnictwa jest jeden z najniĪszych wskaĨników wsparcia dochodów rolników Ğrodkami publicznymi (PSE
nie wyĪsze od 1), a gáówne wsparcie ze strony rządu sprowadza siĊ do finansowania badaĔ naukowych, które mogą mieü zastosowanie we wdraĪaniu zrównowaĪonego rolnictwa37.
Jak wynika zatem z literatury, kierunki i formy wspierania rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa mogą byü w róĪnych paĔstwach zasadniczo odmienne.
PodejĞcie stosowane w Szwajcarii moĪna nazwaü defensywnym, bo sprowadza
siĊ do traktowania zrównowaĪonego rolnictwa jako przeciwwagi dla rolnictwa
globalnego, charakteryzującego siĊ wysokimi zdolnoĞciami do konkurowania na
rynku Ğwiatowym. Z kolei istotą podejĞcia nowozelandzkiego jest traktowanie
zmian technologicznych i innowacji (rolnictwo precyzyjne, biotechnologia, doskonalenie metod produkcji ekologicznej) jako warunków wdraĪania zasad zrównowaĪonego rolnictwa, co pozwala zachowaü jego wysoką konkurencyjnoĞü.
W Polsce problem wdraĪania zasad zrównowaĪonego rolnictwa zostaá
kompleksowo potraktowany w przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi „Strategii zrównowaĪonego rozwoju wsi, rolnictwa i ryboáówstwa na lata 2012-2020”.
SpoĞród 22 priorytetów przyjĊtych w Strategii są takie, które mają bezpoĞredni związek z wdraĪaniem zasad zrównowaĪonego rolnictwa. NajwaĪniejsze
z nich są podporządkowane celowi 4 Strategii „Wzrost produktywnoĞci i konkurencyjnoĞci sektora rolno-spoĪywczego” i naleĪą tu:
x modernizacja i wzrost innowacyjnoĞci sektora rolno-spoĪywczego;
x kreowanie oraz transfer wiedzy i technologii sáuĪącej zrównowaĪonemu
rozwojowi sektora rolno-spoĪywczego;

37

P. Aerni, What is sustainable agriculture?..., op. cit., s. 1872-1882.
28

x dostosowanie struktur sektora rolno-spoĪywczego do zmieniających siĊ wyzwaĔ w Polsce, UE i w skali globalnej;
x promocja oraz powiĊkszanie rynków zbytu produktów rolno-spoĪywczych.
Bliski związek z koncepcją zrównowaĪonego rolnictwa mają takĪe niektóre priorytety w ramach celu 5 „Ochrona Ğrodowiska i adaptacja do zmian
klimatu na obszarach wiejskich”, w tym zwáaszcza:
x ochrona Ğrodowiska naturalnego w sektorze rolniczym i róĪnorodnoĞci biologicznej na obszarach wiejskich;
x adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udziaá w przeciwdziaáaniu tym zmianom.
Do priorytetów nawiązujących wprost do zasad zrównowaĪonego rolnictwa,
a przyporządkowanych celowi 3 strategii „BezpieczeĔstwo ĪywnoĞci”, naleĪą:
x utrzymanie i poprawa jakoĞci bazy produkcyjnej rolnictwa i rybactwa;
x wytwarzanie wysokiej jakoĞci, bezpiecznych dla konsumentów produktów
rolno-spoĪywczych.
Zgodnie z zaáoĪeniami strategii priorytety nawiązujące do zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa mają byü realizowane przez wykorzystanie takich instrumentów, jak m.in.:
x páatnoĞci bezpoĞrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
x wsparcie inwestycyjne gospodarstw rolnych;
x modernizacja technicznej infrastruktury produkcyjnej w rolnictwie;
x wspieranie tworzenia i wdraĪania innowacji sáuĪących rozwojowi róĪnych typów
gospodarstw rolnych, zgodnie z zasadami zrównowaĪonej produkcji rolnej;
x wprowadzenie monitoringu przyrodniczego i podejmowanie dziaáaĔ sáuĪących minimalizacji ryzyka wprowadzania do Ğrodowiska obcych gatunków
zagraĪających róĪnorodnoĞci biologicznej;
x udoskonalanie i upowszechnianie zasad dobrej kultury rolnej;
x rozwój monitoringu jakoĞci wód i gleb oraz wspieranie innowacyjnych metod ich ochrony;
x rozwijanie i upowszechnianie systemu doradztwa rolniczego, w tym rolno-Ğrodowiskowego i nawozowego oraz szkoleĔ rolników w zakresie rolnictwa
ekologicznego.
WĞród kierunków interwencji znaczące miejsce mają dziaáania na rzecz
wzrostu innowacyjnoĞci i kreowania oraz transfer wiedzy i technologii sáuĪącej
zrównowaĪonemu rozwojowi sektora rolno-spoĪywczego, w tym zwáaszcza:
x zwiĊkszanie udziaáu producentów rolno-spoĪywczych w finansowaniu i wyznaczaniu kierunków sektorowej dziaáalnoĞci badawczo-rozwojowej;
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x rozwój badaĔ na rzecz zrównowaĪonego rozwoju sektora rolno-spoĪywczego;
x rozwój i poprawa infrastruktury naukowo-badawczej jako Ĩródáa efektywnych rozwiązaĔ innowacyjnych.
Realizacja priorytetów i wykorzystanie instrumentów przewidzianych
w ramach Strategii rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa mają m.in. wyeliminowaü bariery w postaci niskiego poziomu regionalnej i lokalnej infrastruktury
transportowej i energetycznej, oraz przestarzaáej infrastruktury wykorzystywanej do produkcji rolnej. Ma takĪe zmniejszyü zagroĪenia wynikające z pogáĊbiającego siĊ deficytu wody stanowiącego barierĊ w rozwoju rolnictwa i braku
sprawnie dziaáającej infrastruktury melioracyjnej na terenach rolniczych. Ponadto
realizacja strategii powinna zapobiegaü zanikaniu pastwisk na skutek wycofywania siĊ rolników z wypasu zwierząt gospodarskich, a takĪe powinna przeciwdziaáaü nadmiernej intensyfikacji produkcji rolnej, prowadzącej do zwiĊkszania presji
na Ğrodowisko i negatywnego oddziaáywania na walory krajobrazowe.
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe pakiet instrumentów i dziaáaĔ podejmowanych w Polsce na rzecz zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa jest podobny do stosowanego w Szwajcarii, bo jest finansowany gáównie ze Ğrodków
publicznych (w Strategii zakáada siĊ, Īe tylko 10% budĪetu na jej realizacjĊ ma
pochodziü ze Ğrodków prywatnych). Ponadto cele, priorytety i kierunki interwencji w niewielkim stopniu nawiązują do regionalnego zróĪnicowania rolnictwa w Polsce. Nie przewiduje siĊ takĪe moĪliwoĞci ich modyfikowania na
szczeblu regionalnym i lokalnym, co moĪe oznaczaü, Īe rolnicy, a takĪe podmioty gospodarcze i instytucje zaangaĪowane w proces rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa są traktowani przede wszystkim jako odbiorcy, nie zaĞ aktywni
wspóáuczestnicy w tworzeniu i realizacji zaáoĪeĔ strategicznych uwzglĊdniających specyficzne uwarunkowania regionalne i lokalne.
Istotna czĊĞü Strategii dotyczy jednak dziaáaĔ, które mają sáuĪyü tworzeniu i wdraĪaniu innowacyjnych rozwiązaĔ w polskim rolnictwie, co ma zwiĊkszyü stopieĔ jego zrównowaĪenia, ale takĪe jego konkurencyjnoĞü na globalnym
rynku. Pod tym wzglĊdem kierunki dziaáaĔ w Polsce są bliskie rozwiązaniom
stosowanym w Nowej Zelandii, gdzie gáówny akcent jest poáoĪony na upowszechnianie metod zrównowaĪonego gospodarowania w rolnictwie, bez pogorszenia jego konkurencyjnoĞci, co jest moĪliwe tylko wówczas, gdy sektor badawczo-rozwojowy jest waĪnym uczestnikiem procesu rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa, a rozwiązania technologiczne i organizacyjne wypracowane przez
ten sektor znajdują zainteresowanie i zastosowanie w produkcji rolniczej.
PodkreĞliü naleĪy takĪe, Īe wĞród uwarunkowaĔ rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa waĪne miejsce zajmują róĪne skáadniki infrastruktury, których
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wykorzystanie ma wpáyw zarówno na poprawĊ konkurencyjnoĞci rolnictwa,
jak i na skuteczne wypeánianie funkcji związanych z dbaáoĞcią o Ğrodowisko
przyrodnicze.
2. Znaczenie infrastruktury w ksztaátowaniu rozwoju rolnictwa
zrównowaĪonego
2.1. Infrastruktura a zrównowaĪony rozwój rolnictwa
Pod pojĊciem infrastruktury naleĪy rozumieü Ğrodki techniczne i instytucje niezbĊdne do zapewnienia naleĪytego funkcjonowania dziaáalnoĞci produkcyjnej i usáugowej oraz ksztaátowania poĪądanych warunków Īycia ludnoĞci38.
Szerzej okreĞlając, jest to kompleks urządzeĔ uĪytecznoĞci publicznej, niezbĊdny do zapewnienia naleĪytego funkcjonowania gospodarki narodowej i Īycia
ludnoĞci, odpowiednio rozmieszczony w przestrzeni, wraz z historycznie
uksztaátowanymi wewnĊtrznymi i zarazem charakterystycznymi relacjami zachodzącymi miĊdzy poszczególnymi jego elementami39.
Z przedstawionych definicji wynika, Īe infrastruktura to:
1) Ğrodki techniczne, a zatem materialne obiekty, urządzenia i inne skáadniki,
które są niezbĊdne lub przydatne do prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej
oraz stanowią czynnik ksztaátujący poziom Īycia ludnoĞci na danym terenie,
2) instytucje w rozumieniu okreĞlonych norm, regulacji formalnych i nieformalnych, wzorców zachowaĔ oraz organizacji, które tworzą ramy dla
wszelkiej dziaáalnoĞci gospodarczej i Īycia ludnoĞci.
W literaturze przedmiotu spotyka siĊ wiele róĪnych kryteriów podziaáu infrastruktury, w efekcie których wyodrĊbnia siĊ róĪne jej kategorie. Nie wchodząc w szczegóáy tych zagadnieĔ, moĪna przyjąü nastĊpujące – najczĊĞciej wystĊpujące – rodzaje infrastruktury:
a) infrastrukturĊ techniczną,
b) infrastrukturĊ spoáeczną,
c) infrastrukturĊ biznesu (infrastrukturĊ wspomagającą dziaáania biznesowe).
Ostatnia z wymienionych jest w innych opracowaniach okreĞlana jako infrastruktura ekonomiczna40 lub rynkowa. Infrastruktura ta obejmuje usáugi uáatwiające procesy zaopatrzenia, produkcji i sprzedaĪy wytworzonych produktów.
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W przypadku rolnictwa bĊdą to zatem – punkty zaopatrzenia i sprzedaĪy nawozów sztucznych, Ğrodków ochrony roĞlin, sklepy detaliczne, lecznice weterynaryjne, gieády towarowe itp.
InfrastrukturĊ techniczną tworzą wszelkiego rodzaju systemy transportowe, energetyczne, áącznoĞci i wodno-sanitarne, w których skáad wchodzą: drogi,
sieü kolejowa, stacje kolejowe, porty rzeczne i morskie, sieü gazowa, energetyczna, urządzenia melioracyjne, obiekty telekomunikacji i poczty.
W skáad infrastruktury spoáecznej wchodzą obiekty i urządzenia zaspokajające potrzeby ludnoĞci w zakresie oĞwiaty, wychowania, pomocy spoáecznej,
ochrony zdrowia, kultury i sztuki. Do tej grupy zalicza siĊ: szkoáy, internaty,
przedszkola, Īáobki, domy dziecka, przychodnie i oĞrodki zdrowia, organizacje
spoáeczne, obiekty kultu religijnego.
Pozostaje pytanie na ile wymienione rodzaje infrastruktury mają istotne
znaczenie dla rolnictwa, w szczególnoĞci zaĞ dla zrównowaĪonego rozwoju
tego sektora.
Infrastruktura, która bĊdzie korzystna dla rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego powinna speániaü nastĊpujące kryteria:
1) opieraü siĊ na technologiach, które nie mają szkodliwych skutków Ğrodowiskowych (nie wywierają presji na Ğrodowisko),
2) byü dostĊpna dla rolników i efektywnie zaspokajaü ich potrzeby związane
z realizacją funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych,
3) wspieraü wzrost produktywnoĞci rolnictwa i wspieraü dodatnie skutki uboczne w zakresie dóbr i usáug Ğrodowiskowych.
WspóáczeĞnie domeną wszystkich obszarów mieszkalnych jest dąĪenie do
zapewnienia zrównowaĪonego rozwoju spoáeczno-gospodarczego, który niewątpliwie uzaleĪniony jest takĪe od infrastruktury technicznej, spoáecznej i ekonomicznej. DziĊki niej mieszkaĔcy mają moĪliwoĞü korzystania z okreĞlonych
dobrodziejstw technicznych oraz zaplecza spoáecznego, które zaspokaja ich
podstawowe potrzeby bytowe, spoáeczne i ekonomiczne. Dobrze rozwiniĊta infrastruktura uáatwia wáaĞciwy rozwój niemal wszystkich dziedzin Īycia gospodarczego i spoáecznego41. Jest teĪ nieodzowna dla efektywnego funkcjonowania
rolnictwa. W kontekĞcie rozwoju zrównowaĪonego i roli rolnictwa w tym procesie nie moĪna jednak pominąü Ğrodowiska naturalnego jako „interesariusza”
infrastruktury. W tym aspekcie rozwój infrastruktury nie powinien byü podyktowany jedynie umoĪliwianiu rolnikom efektywnego wykorzystania natury do
celów produkcyjnych, ale winien wspieraü równowagĊ przyrody. Jeremy Rifkin,
41

A. Wasiluk, A. Wojsáawowicz, Funkcjonowanie publicznej infrastruktury technicznej
w opinii badanych mieszkaĔców gminy miejskiej Grajewo. Wybrane aspekty, „Economics and
Management”, nr 1, 2013, s. 145-146.
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w kontekĞcie roli nauki w relacjach miĊdzy rolnictwem a przyrodą pisze:
„Dawna nauka dąĪyáa do panowania nad przyrodą, nowa stara siĊ byü jej partnerem. Dotychczasowa stawiaáa na uniezaleĪnienie siĊ od przyrody, nowa dąĪy
do ponownego uczestnictwa w naturze (…)”42. Wydaje siĊ, Īe w podobnym kontekĞcie moĪna takĪe przedstawiü rolĊ infrastruktury we wspóáczesnej koncepcji
rolnictwa zrównowaĪonego. Infrastruktura powinna sáuĪyü producentom rolnym, ale takĪe przyrodzie. Powinna uáatwiaü godzenie interesów ekonomicznych z áadem spoáecznym i ekologicznym. NaleĪy teĪ podkreĞliü, iĪ o ile w rolnictwie industrialnym infrastruktura ma za zadanie m.in. maksymalnie uniezaleĪniü rolników od przyrody (w tym szczególnie od warunków klimatycznych),
o tyle w rolnictwie zrównowaĪonym – raczej umoĪliwiü godzenie interesów
ekonomicznych rolników z potrzebą zachowania okreĞlonych walorów kapitaáu
naturalnego i kapitaáu spoáecznego na wsi.
W tym kontekĞcie pojawia siĊ takĪe zagadnienie znaczenia okreĞlonych
czynników egzogenicznych dla funkcjonowania i rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego oraz rolnictwa industrialnego. Bez wątpienia infrastruktura naleĪy bowiem do uwarunkowaĔ zewnĊtrznych dziaáalnoĞci rolniczej, a poszczególne jej
skáadniki mogą w okreĞlony sposób wpáywaü na rozwój rolnictwa w wymienionych alternatywnych modelach.
Gospodarstwa industrialne – to podmioty o wysokiej skali produkcji towarowej oraz silnej intensyfikacji i specjalizacji produkcji. Dla takich gospodarstw gáównym celem jest maksymalizacja dochodu pieniĊĪnego. W związku
z tym gospodarstwa te – ich wyniki ekonomiczne i ich rozwój – uzaleĪnione są
przede wszystkim od czynników egzogenicznych, takich jak: ceny produktów
rolnych na rynku Ğwiatowym i rynku krajowym, ceny Ğrodków do produkcji rolnej, kursy walutowe, stopy procentowe. WĞród istotnych dla nich czynników
egzogenicznych znajduje siĊ takĪe infrastruktura, zwáaszcza techniczna oraz infrastruktura ekonomiczna (wspomagająca dziaáania biznesowe). Dla takich gospodarstw znajdujących siĊ w ciągáym kieracie technologicznym43 oraz wyĞcigu

42

J. Rifkin, Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszáoĞci zaümiewa American Dream, Wyd. NADIR, Warszawa 2005, s. 410.
43
Jak wskazuje J. St. Zegar (za W.W. Cochranem) industrializacja wáącza rolnika w tzw. kierat
technologiczny (technological treadmill), który polega na sekwencji zdarzeĔ: wzrost produkcji
(podaĪy) ponad popyt – obniĪka cen rolnych – zmiana technologii na rzecz zwiĊkszenia produkcji (procesy intensyfikacji, koncentracji, specjalizacji) – zwiĊkszenie podaĪy (nadprodukcja)
– obniĪka cen – wzrost produkcji itd. „Kierat” nie zapewnia jednak parytetu dochodów, natomiast prowadzi do rolnictwa niezrównowaĪonego, zwáaszcza z powodu bodĨców do stosowania
Ğrodków chemii rolnej i monokultury. Zob. J.St. Zegar, Wspóáczesne wyzwania rolnictwa, Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa 2012, s. 46-47.
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konkurencyjnym44, szczególnie waĪne są te elementy infrastruktury technicznej
i ekonomicznej, które umoĪliwiają zaopatrzenie w Ğrodki produkcji rolnej z zakupu (zwáaszcza nawozy i Ğrodki ochrony roĞlin, a takĪe inne „przemysáowe”
Ğrodki produkcji). WaĪna jest takĪe infrastruktura transportowa i marketingowa,
w tym infrastruktura tworząca logistykĊ produkcji rolnej, przechowalnictwa
i zbytu produktów (np. punkty skupu, skáadowania produktów rolnych, przechowalnie, cháodnie itd.), infrastruktura rynku finansowego, infrastruktura związana z mechanizacją i chemizacją rolnictwa. Infrastruktura w tym modelu staje
siĊ kluczowym czynnikiem konkurencyjnoĞci rolnictwa, wpáywającym na sposób wykorzystania zasobów i ich produktywnoĞü. W ukáadzie statystycznym,
poprzez wpáyw na poziom kosztów transakcyjnych (np. sieü dróg) oddziaáuje na
ksztaátowanie siĊ mechanizmów alokacji i mobilizacji zasobów i poĞrednio decyduje o produktywnoĞci gospodarstw. W ukáadzie dynamicznym poprzez
wpáyw na zachowania producentów rolnych stymuluje aktywnoĞü ekonomiczną
i innowacyjną rolników, przekáadając siĊ poĞrednio na poziom dochodowoĞci
gospodarstw i zamoĪnoĞü rolników (rys. 2)45.
Znaczenie infrastruktury dla efektywnoĞci i rozwoju rolnictwa industrialnego jest zatem bardzo istotne, aczkolwiek to czynniki bezpoĞrednio pochodzące z rynku, najsilniej ksztaátują decyzje rolników, w tym dotyczące tego jakie
kombinacje zasobów wytwórczych, bĊdzie angaĪowaá rolnik w procesie produkcyjnym. JeĪeli przykáadowo substytucja nakáadów pracy, a nawet nakáadów
ziemi przez nakáady kapitaáowe bĊdzie prowadziü do wzrostu wydajnoĞci czynników wytwórczych, wzrostu efektywnoĞci gospodarowania i w efekcie wyĪszego dochodu rolnika, to rolnik bĊdzie dokonywaá takiej substytucji bez szczególnego „oglądania siĊ” na negatywne efekty zewnĊtrzne, które mogą temu towarzyszyü (poza ewentualnym uwzglĊdnieniem granic negatywnych efektów
Ğrodowiskowych okreĞlonych przez regulacje prawne). Infrastruktura techniczna
i ekonomiczna ma w tym modelu tworzyü warunki, w których taka substytucja
moĪe byü szybko i sprawnie realizowana. W przypadku rolnictwa industrialnego
wymagany jest odpowiednio wysoki poziom rozwoju infrastruktury, zwáaszcza
technicznej i rynkowej (ekonomicznej). Szczególnie na wstĊpnych etapach roz44

Spirala konkurencyjnoĞci dziaáa podobnie jak kierat technologiczny – zmusza rolników do
coraz wiĊkszej koncentracji i specjalizacji produkcji, wzrostu skali produkcji, a jednoczeĞnie
powoduje, Īe udziaá rolników w finalnej cenie produktów rolnych ciągle maleje. W efekcie
rolnikom coraz trudniej osiągaü dochody parytetowe pomimo rosnącej konkurencyjnoĞci ich
gospodarstw. Zob. J.St. Zegar, Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego we wspóáczesnym Ğwiecie [w:] Z badaĔ nad rolnictwem spoáecznie zrównowaĪonym,
PW 2011-2014, nr 50, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2012, s. 161.
45
M. Wosiek, Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjnoĞci jednostek terytorialnych,
„NierównoĞci Spoáeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 14, 2009, s. 175.
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woju industrialnego, nakáady infrastrukturalne stanowią impuls do „wielkiego
pchniĊcia” inwestycyjnego w rolnictwie.
Rys. 2. Znaczenie infrastruktury dla efektywnoĞci ekonomicznej i rozwoju
gospodarstw rolnych w modelu rolnictwa industrialnego
LEPSZY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
- zwáaszcza technicznej i ekonomicznej
(wspierającej dziaáania biznesowe)

WyĪsza produktywnoĞü/
wyĪsza skala produkcji/
niĪsze koszty jednostkowe

NiĪsze koszty
transakcyjne

WyĪsza konkurencyjnoĞü
gospodarstw (niĪsze ceny, szybkoĞü
dostawy, jakoĞü produktów,
szybka reakcja na zmiany popytu)

àatwiejszy i lepszy
dostĊp do rynków
zaopatrzenia i zbytu

àatwiejszy dostĊp do usáug
finansowych i nowoczesnych
technologii/
wiĊksza innowacyjnoĞü gospodarstw

WyĪsza efektywnoĞü ekonomiczna (dochodowoĞü) gospodarstw
àad spoáeczny i potrzeby ekosystemu – na drugim planie

ħródáo: opracowanie wáasne.

W przypadku rolnictwa zrównowaĪonego substytucja nakáadów ziemi,
a takĪe pracy, jest ograniczona i natrafia na bariery wynikające z potrzeby zachowania równowagi ekologicznej i áadu spoáecznego. Infrastruktura ma w tym modelu rozwoju rolnictwa równie waĪną rolĊ, jak w modelu industrialnym, jednakĪe
rola ta polega na tworzeniu nieco innych warunków i impulsów do okreĞlonej aktywnoĞci ekonomicznej i postaw rolników (zwáaszcza wobec Ğrodowiska przyrodniczego). Obok tradycyjnej roli jaką peánią podstawowe elementy infrastruktury
technicznej, rynkowej czy spoáecznej (np. sieü gazowa, drogi utwardzone, sieci
energetyczne) w zaspokajaniu okreĞlonych potrzeb produkcyjnych i bytowych rolników i ich rodzin, infrastruktura moĪe oddziaáywaü na lepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych gospodarstw rolnych oraz kapitaáu naturalnego i spoáecznego.
Istotą rolnictwa zrównowaĪonego jest idea peánego, optymalnego wykorzystania
zasobów, które znajdują siĊ w dyspozycji rolników, w celu uzyskania wysokiej
efektywnoĞci ekonomicznej, ale przy zachowaniu áadu ekologicznego i spoáecznego. JeĪeli w gospodarstwie zrównowaĪonym bĊdą na przykáad wolne zasoby pracy,
to rolnik bĊdzie poszukiwaá takiego modelu gospodarowania, aby je we wáaĞciwy
sposób zagospodarowaü. Równowaga mikroekonomiczna bĊdzie wiĊc oparta na
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zachowaniu áadu ekonomicznego, Ğrodowiskowego i spoáecznego przy optymalnym zagospodarowaniu zasobów wewnĊtrznych gospodarstwa. Infrastruktura powinna w tym przypadku umoĪliwiaü rolnikom osiąganie takiej wáaĞnie równowagi.
W tym kontekĞcie szczególnie waĪne bĊdą te elementy infrastruktury, które bĊdą
ukierunkowane na ochronĊ Ğrodowiska naturalnego, bĊdą umoĪliwiaáy Ğwiadczenie
przez rolników usáug Ğrodowiskowych i spoáecznych (jako dóbr publicznych) oraz
sprzyjaáy wielofunkcyjnemu rozwojowi rolnictwa.
Rolnictwo odgrywa szczególną rolĊ w urzeczywistnianiu idei zrównowaĪonego rozwoju ze wzglĊdu na jego znaczenie w zarządzaniu zasobami przyrody (zwáaszcza ziemią) oraz pewne osobliwoĞci, które nie pozwalają na traktowanie dziaáalnoĞci rolniczej (produkcji rolniczej) tak, jak dziaáalnoĞci przemysáowej czy usáugowej. Te cechy rolnictwa są szczególnie eksponowane w koncepcji rolnictwa zrównowaĪonego, bĊdącego w zasadzie nieodzownym elementem szerzej rozumianego rozwoju zrównowaĪonego. NajwaĪniejsze funkcje rolnictwa w tym kontekĞcie oraz rodzaje niezbĊdnej dla ich realizacji infrastruktury
zostaáy zaprezentowane w tabeli 2.
NaleĪy podkreĞliü, iĪ w modelu rolnictwa zrównowaĪonego obok infrastruktury, która bezpoĞrednio związana jest ze wspieraniem (uáatwianiem) áadu przyrodniczego, bardzo waĪne znaczenie ma infrastruktura ukierunkowana na wsparcie kapitaáu spoáecznego, w szczególnoĞci zaĞ wiedzy i edukacji. DziĞ wielu badaczy problemu, m.in. J.St. Zegar, wyraĪa przekonanie, Īe prowadzenie dziaáalnoĞci rolniczej
zgodnie z zasadami zrównowaĪenia Ğrodowiskowego wymaga znacznie wiĊkszej
wiedzy niĪ w przypadku modelu industrialnego46. WspóáczeĞnie – wobec wyzwaĔ
jakie stoją przed rolnictwem, m.in. w zakresie wyĪywienia ludzkoĞci, bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i jakoĞci ĪywnoĞci – rolnictwo zrównowaĪone nie naleĪy utoĪsamiaü z rolnictwem ekstensywnym, lecz rolnictwem, które zastĊpuje intensyfikacjĊ
industrialną przez intensyfikacjĊ agrobiologiczną (zrównowaĪoną). Ten typ intensyfikacji wykorzystując prawa przyrodnicze i postĊp w mikrobiologii oraz zasoby rzeczywiĞcie nieograniczone, tj. energiĊ sáoneczną i wiedzĊ, moĪe realnie podoáaü wyzwaniom związanym z okreĞlonym wolumenem produkcji rolnej, przy zachowaniu
równowagi przyrodniczej i spoáecznej47. W tym kontekĞcie potrzebna jest zatem infrastruktura, która sprzyjaáaby rozwojowi wiedzy i edukacji oraz doradztwa, umoĪliwiaáaby swobodny przepáyw informacji, zapewniaáa áącznoĞü rolników z róĪnymi
instytucjami, np. oĞrodkami badawczo-rozwojowymi, stacjami ochrony roĞlin itd.
46

J.St. Zegar, Uwarunkowania i czynniki..., op. cit., s. 151.
N. Uphoff (ed.), Agroecological Innovations: Increasing Food Production with Participatory Development, Erthscan Publications Ltd., London; S.R. Gliessman, M. Rosemeyer (eds.),
2010: The Conversion to Sustainable Agriculture. Principles, Processes, and Practices, CRS
Press, Boca Raton, London, New York 2002.
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Tabela 2. Funkcje rolnictwa w kontekĞcie zrównowaĪonego rozwoju
oraz niezbĊdna do ich realizacji infrastruktura
Cecha rolnictwa

Rodzaj niezbĊdnej infrastruktury

1) wytwarzanie w sposób odnawialny
ĪywnoĞci – koniecznej do egzystencji
ludzkiej, a nie mającej substytutu í oraz
innych surowców
2) umiejscowienie produkcji rolniczej
w ramach systemu przyrodniczego, którego
waĪny komponent – gleba wraz z caáym
bogactwem organizmów Īywych musi byü
zachowana, aby moĪna byáo kontynuowaü
proces produkcji rolniczej w przyszáoĞci
3) dostarczanie róĪnorodnych dóbr
i usáug pozakomercyjnych, w tym takĪe
o charakterze spoáecznym i kulturalnym,
oraz istotne znaczenie dla ĪywotnoĞci
obszarów wiejskich

- infrastruktura produkcji rolnej (drogi, sieü
wodociągowa, kanalizacja itd.)
- infrastruktura spoáeczna (obiekty edukacyjne, szkoleniowe itd.)
- infrastruktura Ğrodowiska naturalnego
(urządzenia melioracyjne, zbiorniki wodne,
wysypiska Ğmieci i inne obiekty gospodarki
odpadami)
- infrastruktura drogowa (drogi do pól, sieü
dróg publicznych)
- infrastruktura spoáeczna wsi (obiekty kultury, edukacji, agroturystyki itd.)
- infrastruktura drobnego handlu i rzemiosáa
wiejskiego (np. wiejskie targowiska)
- podstawowa infrastruktura techniczna wsi,
- infrastruktura transportu
- infrastruktura techniczna, w tym drogowa
- infrastruktura energetyki odnawialnej

4) wykorzystanie darmowej energii sáonecznej do wytwarzania biomasy

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: J.St. Zegar (red.)., ZrównowaĪenie polskiego rolnictwa, Warszawa 2013; Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2013, s. 13.

Jednym z kluczowych procesów dla rozwoju zrównowaĪonego jest wielofunkcyjny rozwój rolnictwa. Jak podkreĞla A. Czudec wielofunkcyjnoĞü rolnictwa moĪe byü rozpatrywana z dwóch punktów widzenia:
x jako dąĪenie czĊĞci rolników do poszukiwania nowych dochodów, w sytuacji gdy nie są w stanie umocniü swojej pozycji w strukturze agrobiznesu, bo
wyczerpali moĪliwoĞci konkurowania;
x jako jeden z celów rozwoju sektora rolnego, którego realizacja ma ograniczyü
wystĊpowanie negatywnych skutków rozwoju rolnictwa, przejawiających siĊ
w postĊpującej degradacji Ğrodowiska przyrodniczego, pogarszaniu siĊ jakoĞci surowców rolniczych czy zanikaniu dziedzictwa kulturowego wsi50.
To drugie ujĊcie jest bliĪsze idei rolnictwa zrównowaĪonego, gdyĪ opiera
siĊ na zaáoĪeniu koniecznoĞci stosowania takich metod gospodarowania, które
prowadzą do poprawy stanu Ğrodowiska naturalnego. Z kolei pierwsze ujĊcie
moĪna utoĪsamiaü z poszukiwaniem równowagi ekonomicznej i spoáecznej go50

A. Czudec, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 15.
37

spodarstw rolniczych. Nie wdając siĊ jednak w szczegóáową analizĊ róĪnic pomiĊdzy wymienionymi odmianami koncepcji rolnictwa wielofunkcyjnego, moĪna zakáadaü, iĪ obydwa ujĊcia mogą „wpisywaü” siĊ w proces rozwoju rolnictwa
zrównowaĪonego. JednoczeĞnie naleĪy podkreĞliü, iĪ dla praktycznej implementacji tak szeroko ujĊtej koncepcji rolnictwa wielofunkcyjnego bardzo waĪne
znaczenie ma odpowiednia infrastruktura na obszarach wiejskich. Chodzi
w szczególnoĞci o infrastrukturĊ lokalnych rynków umoĪliwiającą producentom
rolnym (zwáaszcza maáym gospodarstwom rodzinnym), wspólnie z drobnymi
firmami przetwórstwa rolno-spoĪywczego i lokalnymi podmiotami handlowymi,
tworzenie lokalnych systemów ĪywnoĞciowych51. Potrzebna jest teĪ infrastruktura umoĪliwiająca skracanie drogi od rolnika do konsumenta poprzez eliminowanie niektórych ogniw agrobiznesu (przetwórstwo, handel) i przejmowanie ich
funkcji przez gospodarstwa rolne. Trudno wyobraziü sobie skuteczną realizacjĊ
tych koncepcji bez dobrej sieci komunikacyjnej (drogowej, kolejowej), dostĊpu
gospodarstw rolnych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej,
a takĪe nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej. WaĪną rolĊ odgrywają tu wszelkie obiekty i instytucje tworzące infrastrukturĊ rynku, szczególnie zaĞ infrastrukturĊ wspomagającą dziaáania biznesowe, tj. lokalne targowiska, centra informacji i obsáugi turystów, sklepy i podmioty gastronomiczne mające w ofercie
tradycyjną, lokalną ĪywnoĞü, lecznice weterynaryjne, stacje sanitarne, punkty
zaopatrzenia rolnictwa i skupu produktów rolnych, instytucje i infrastruktura
rynku finansowego. Nowe szanse dla niszowego rolnictwa tworzą technologie
informatyczne, zwáaszcza zaĞ handel elektroniczny, który obniĪa koszty transakcyjne oraz moĪe dostarczaü wszechstronnej informacji o produkcie. Coraz
czĊĞciej moĪna spotkaü takie formy bezpoĞredniej sprzedaĪy lokalnych, w tym
ekologicznych produktów ĪywnoĞciowych, które poprzez zamówienia w Internecie i nastĊpnie dostawĊ przez firmĊ kurierską, wiąĪą bezpoĞrednio producenta
i konsumenta52.
MoĪliwoĞci i obszary wsparcia zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa
(w tym takĪe poprzez uáatwianie wielofunkcyjnoĞci gospodarstw rolnych) przez
infrastrukturĊ zostaáy zaprezentowane na rysunku 3. NaleĪy podkreĞliü, Īe waĪny jest fakt wystĊpowania poszczególnych elementów infrastruktury technicznej, spoáecznej i rynkowej na wsi, ale takĪe stan tej infrastruktury i jej dostĊpnoĞü dla poszczególnych jednostek. Na przykáad, sam fakt posiadania przez da51

A. Guptill, J.L. Wilkins, Buying into the Food System: Trends in Food Retailing in The US and
implications for local foods, Agriculture and Human Values, vol. 19, no. 1, 2002, s. 39-51.
52
Na przykáad w Szkocji jedną z takich form biznesu jest „paczka od rzeĨnika”, tj. handel
polegający na tym, iĪ klient w mieĞcie poprzez Internet kompletuje sobie zmówienie dotyczące miĊsa i tradycyjnych wyrobów miĊsnych od lokalnego producenta, który jednoczeĞnie
prowadzi ubój i handel.
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ną spoáecznoĞü lokalną moĪliwoĞci korzystania z oczyszczalni Ğcieków nie przesądza jeszcze o peánym zaspokojeniu potrzeb spoáecznych i Ğrodowiskowych
w tym zakresie. Istotny jest bowiem takĪe stan technicznych oczyszczalni (stosowana technologia, wiek, stopieĔ amortyzacji urządzeĔ), a takĪe dostĊp rolników do usáug oczyszczalni (rozumiany takĪe w kontekĞcie wysokoĞci opáat za
odprowadzenie Ğcieków).
Rys. 3. Znaczenie infrastruktury dla efektywnoĞci ekonomicznej i rozwoju
gospodarstw rolnych w modelu rolnictwa zrównowaĪonego
LEPSZY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY:
• zapewniającej
moĪliwoĞü speánienia
warunków
cross compliance

• ekosystemu
(w tym uĪytków rolnych
i leĞnych oraz wód)

• lokalnego
rynku

• spoáecznej
(w tym edukacyjnej)

WSPARCIE

Produkcji zgodnej
z wymogami
áadu Ğrodowiskowego

Racjonalnej eksploatacji
i lepszej ochrony
ekosystemu

Tworzenia miejsc
pracy na wsi
i alternatywnych
Ĩródeá dochodów

Lepszego
wykorzystania
walorów Ğrodowiska
przyrodniczego
i spoáecznego

Ograniczania ryzyka ekonomicznego (dywersyfikacja dochodów), ekologicznego
i spoáecznego (ĪywotnoĞü obszarów wiejskich)

WyĪsza aktywnoĞü ekonomiczna rolników i dochodowoĞü gospodarstw
(dochody rynkowe + renta instytucjonalna z tytuáu dostarczania dóbr publicznych)

àad spoáeczny i potrzeby ekosystemu – na pierwszym planie

ħródáo: opracowanie wáasne.

Generalnie w aspekcie potrzeb związanych z rozwojem rolnictwa w Polsce, w tym takĪe potrzeb zgodnych z modelem zrównowaĪonego rozwoju tego
sektora, podkreĞla siĊ, iĪ wystĊpuje wiele obszarów niedorozwoju infrastruktury
wiejskiej53. Wynika to chociaĪby z porównania rozwoju infrastruktury wiejskiej
w Polsce do przeciĊtnych wielkoĞci poszczególnych parametrów wyposaĪenia
infrastrukturalnego w Unii Europejskiej. Do najczĊĞciej wskazywanych obszarów zacofania infrastrukturalnego zalicza siĊ:
• systemy zaopatrzenia wsi w wodĊ i oczyszczania Ğcieków;
• infrastrukturĊ drogową na wsi, w tym drogi lokalne i drogi do pól (stan techniczny oraz niedobór dróg wobec problemu rozdrobnienia gruntów);
53

Z. Wójcicki, Problemy modernizacji i rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 4, 2009, s. 87-99.
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„maáą energetykĊ”, infrastrukturĊ związaną z wykorzystywaniem odnawialnych Ĩródeá energii (np. lokalne kotáownie na biomasĊ);
infrastrukturĊ obiektów gospodarki odpadami (np. skáadowiska odpadów wyposaĪone w nowoczesne instalacje odgazowywania, sortownie Ğmieci);
infrastrukturĊ usáug na rzecz rolnictwa w zakresie mechanizacji prac polowych,
przechowalnictwa páodów rolnych, usáug w zakresie remontów, napraw, usáug
transportowych itp.;
infrastrukturĊ rynku zaopatrzenia, zbytu i przetwórstwa páodów rolnych;
infrastrukturĊ rynku finansowego;
systemy doradztwa i ksztaácenia zawodowego;
infrastrukturĊ gospodarki zasobami wodnymi (urządzenia nawadniające
i odwadniające, infrastrukturĊ przeciwpowodziową, w tym zbiorniki retencyjne, zapory i jazy wodne itd.);
infrastrukturĊ telekomunikacyjną;
infrastrukturĊ energetyczną (stan techniczny, moc przesyáowa);
infrastrukturĊ związaną z turystyką, sportem i rekreacją na wsi;
infrastrukturĊ ochrony zdrowia oraz związaną z poprawą bezpieczeĔstwa
w transporcie i pracach rolniczych.

2.2. DostĊp gospodarstw rolnych do infrastruktury technicznej i spoáecznej
a zrównowaĪenie rolnictwa
WartoĞci syntetycznego miernika zrównowaĪenia rolnictwa (ZR) oraz
wskaĨnika dostĊpu gospodarstw rolnych do infrastruktury technicznej dla gmin
objĊtych badaniami ankietowymi zaprezentowano w tabeli 3.
Do ustalenia syntetycznego wskaĨnika dostĊpu gospodarstw do infrastruktury technicznej (Wit) jako cechy diagnostyczne wybrano nastĊpujące zmienne54:
1)
odsetek ludnoĞci korzystającej z wodociągu,
2)
odsetek gospodarstw domowych mających dostĊp do kanalizacji,
3)
odsetek ludnoĞci korzystającej z instalacji gazowej,
4)
odsetek dróg o powierzchni utwardzonej,
5)
stan infrastruktury w ocenie przedstawicieli gmin (miernik punktowy),
6)
liczba oczyszczalni Ğcieków i ich przepustowoĞü55.

54

WartoĞci zmiennych pochodziáy z Bazy Danych Lokalnych GUS dla 2011 r. (zmienne 1, 3
i 6) pozostaáe zaĞ z badaĔ ankietowych. WskaĨniki dostĊpu do infrastruktury obliczono wykorzystując równieĪ metodĊ unitaryzacji.
55
UĞredniona wartoĞü zunitaryzowanych metodą klasyczną dwóch cech, tj. (1) liczby oczyszczalni zbiorczych Ğcieków na terenie gminy oraz (2) áącznej przepustowoĞci oczyszczalni
Ğcieków (w m3/dobĊ).
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Tabela 3. WartoĞü wskaĨnika zrównowaĪenia rolnictwa oraz wskaĨnika dostĊpu
do infrastruktury w gminach badanych subregionów
Wsk. zrównowa- Wsk. dostĊpu do
Īenia rolnictwa
infrastruktury
ZR
Wit
1
2
3
4
SUBREGION BIELSKI
1. Buczkowice
bielski
0,04
0,44
2. Porąbka
bielski
0,05
0,48
3. Wilkowice
bielski
0,09
0,63
4. ĝlemieĔ
Īywiecki
0,09
0,27
5. Radziechowy-Wieprz
Īywiecki
0,14
0,43
6. àĊkawica
Īywiecki
0,15
0,31
7. Ujsoáy
Īywiecki
0,19
0,25
8. Gilowice
Īywiecki
0,19
0,26
9. Milówka
Īywiecki
0,20
0,31
10. Lipowa
Īywiecki
0,22
0,56
11. WĊgierska Górka
Īywiecki
0,23
0,47
12. Rajcza
Īywiecki
0,23
0,39
13. Czernichów
Īywiecki
0,24
0,48
14. Koszarawa
Īywiecki
0,26
0,29
15. JeleĞnia
Īywiecki
0,26
0,31
ĝrednia dla badanych gmin
0,17
0,39
Odchylenie standardowe
0,07
0,12
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
43,4
29,9
ĝrednia dla subregionu
0,26
SUBREGION PUàAWSKI
1. Janowiec
puáawski
0,44
0,50
2. ĩyrzyn
puáawski
0,45
0,56
3. Baranów
puáawski
0,46
0,45
4. Wilkoáaz
kraĞnicki
0,46
0,29
5. Stanin
áukowski
0,46
0,41
6. Krzywda
áukowski
0,46
0,45
7. GoĞcieradów
kraĞnicki
0,48
0,24
8. Wola Mysáowska
áukowski
0,48
0,50
9. Stoczek àukowski
áukowski
0,48
0,41
10. Puáawy
puáawski
0,50
0,69
11. Kazimierz Dolny
puáawski
0,51
0,53
12. Annopol
kraĞnicki
0,51
0,45
13. Zakrzówek
kraĞnicki
0,51
0,43
14. Serokomla
áukowski
0,51
0,37
Gmina

Powiat
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cd. Tabeli 3

1

2
puáawski
puáawski
áukowski
kraĞnicki
kraĞnicki
puáawski

15. KoĔskowola
16. Markuszów
17. Adamów
18. Trzydnik DuĪy
19. UrzĊdów
20. Wąwolnica
ĝrednia dla badanych gmin
Odchylenie standardowe
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
ĝrednia dla subregionu
SUBREGION WàOCàAWSKI
1. Wielgie
lipnowski
2. Chrostkowo
lipnowski
3. Piotrków Kujawski
radziejowski
4. SkĊpe
lipnowski
5. Dąbrowa Biskupia
inowrocáawski
6. Janikowo
inowrocáawski
7. BrzeĞü Kujawski
wáocáawski
8. PakoĞü
inowrocáawski
9. Kowal
wáocáawski
10. Chodecz
wáocáawski
11. Kruszwica
inowrocáawski
12. Radziejów
radziejowski
13. BytoĔ
radziejowski
14. ChoceĔ
wáocáawski
ĝrednia dla badanych gmin
Odchylenie standardowe
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
ĝrednia dla subregionu

3

4
0,52
0,53
0,53
0,55
0,56
0,58
0,50
0,04
7,8
0,50

0,50
0,46
0,33
0,40
0,45
0,51
0,45
0,10
22,3
-

0,62
0,63
0,64
0,64
0,65
0,65
0,67
0,67
0,72
0,74
0,75
0,77
0,80
0,89
0,70
0,08
11,2
0,58

0,46
0,56
0,36
0,69
0,42
0,57
0,34
0,39
0,43
0,38
0,70
0,37
0,46
0,33
0,46
0,12
27,0
-

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie Bazy Danych Lokalnych GUS oraz badaĔ ankietowych.

WartoĞci syntetycznego wskaĨnika dostĊpu do infrastruktury technicznej
(Wit), podobnie jak wskaĨnika zrównowaĪenia rolnictwa mieszczą siĊ w przedziale wartoĞci [0;1].
PrzeciĊtna wartoĞü wspóáczynnika zrównowaĪenia rolnictwa we wszystkich gminach badanych subregionów (140 jednostek) wynosiáa 0,48, przy zróĪnicowaniu tego miernika wyraĪonym wspóáczynnikiem zmiennoĞci (V) wynoszącym 36,6%. Natomiast przeciĊtna wartoĞü miernika ZR w gminach objĊtych
badaniami ankietowymi wynosiáa 0,45, przy zmiennoĞci 47,9%. Jak wczeĞniej
wspomniano najwyĪszą przeciĊtną wartoĞü wskaĨnika ZR notowaáy gminy subre42

gionu wáocáawskiego (0,70). Gminy subregionu puáawskiego osiągnĊáy Ğrednią
wskaĨnika zrównowaĪenia wynoszącą 0,50, zaĞ najniĪszą gminy subregionu bielskiego, których przeciĊtna wartoĞü wspóáczynnika ZR (0,17) byáa prawie
3-krotnie niĪsza niĪ Ğrednia wartoĞü tego miernika w gminach subregionu puáawskiego i ponad 4-krotnie niĪsza niĪ w gminach subregionu wáocáawskiego.
RóĪnice pomiĊdzy badanymi subregionami w zakresie wskaĨnika zrównowaĪenia rolnictwa ZR byáy znacznie wiĊksze w porównaniu do wskaĨnika dostĊpu gospodarstw do infrastruktury technicznej Wit. PrzeciĊtny poziom wskaĨnika Wit
w badanej zbiorowoĞci wynosiá 0,43, przy zmiennoĞci wyraĪonej wspóáczynnikiem
V wynoszącej 26,2%. Wskazuje to na dosyü maáe zróĪnicowanie badanych jednostek pod wzglĊdem wyposaĪenia w infrastrukturĊ techniczną. Co prawda w przypadku pojedynczych elementów infrastruktury technicznej zróĪnicowanie pomiĊdzy
badanymi jednostkami jest znacznie wiĊksze (rys. 4), jednak áączny zagregowany
wskaĨnik, zawierający 6 cech diagnostycznych, wykazuje relatywnie niską dyspersjĊ. Oznacza to, iĪ przewagi poszczególnych gmin pod wzglĊdem wyodrĊbnionych
elementów infrastruktury są niwelowane przez sáabszy rozwój innych elementów.
O tym, iĪ Īadna z gmin nie posiada w peáni rozwiniĊtej infrastruktury we wszystkich
objĊtych analizą sferach wskazuje wartoĞü maksimum wskaĨnika Wit wynosząca zaledwie 0,7 (gmina Kruszwica, w subregionie wáocáawskim)56.
Rys. 4. ZróĪnicowanie gmin w aspekcie dostĊpu gospodarstw do infrastruktury
technicznej wyraĪone wspóáczynnikiem zmiennoĞci V (%) dla wskaĨnika Wit
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ħródáo: jak tabela 3.

56

Teoretycznie wartoĞü graniczną 1 wskaĨnika Wit mogáaby osiągnąü gmina, w której niemal
wszystkie gospodarstwa domowe (ponad 90%) podáączone byáyby do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i gazowej, wiĊkszoĞü dróg publicznych byáaby utwardzona, zaĞ stan infrastruktury technicznej oraz liczba i przepustowoĞü oczyszczalni Ğcieków osiągaáyby maksymalne
wartoĞci w badanej populacji gmin.
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JeĞli chodzi o poszczególne subregiony, relatywnie najsáabiej rozwiniĊta infrastruktura techniczna wystĊpuje w podregionie bielskim (Ğrednia Wit wynosi
0,39, przy blisko 30% zmiennoĞci, wyraĪonej wspóáczynnikiem V). Najsáabiej
wyposaĪone w infrastrukturĊ techniczną są tu gminy Gilowice, Ujsoáy, ĝlemieĔ
i Koszarowa – (Wit <0,30), wszystkie poáoĪone w powiecie Īywieckim. Powodem
takiego stanu rzeczy moĪe byü trudny, górzysty teren, który bez wątpienia utrudnia realizacjĊ inwestycji infrastrukturalnych i powoduje wzrost ich kosztów.
W subregionie puáawskim, przeciĊtna wartoĞü wskaĨnika Wit, wynosi
0,45, przy relatywnie niewielkim zróĪnicowaniu tego miernika w gminach tej
zbiorowoĞci (V wynosi 22,3%). Wskazuje to na relatywnie Ğrednio wysoki poziom rozwoju infrastruktury w tym subregionie, przy czym wyraĨnie lepiej rozwiniĊta jest infrastruktura w gminach wiejskich poáoĪonych w pobliĪu wiĊkszych
miast (np. gmina Puáawy – Wit = 0,69), niĪ w gminach wiejskich peryferyjnych
(np. GoĞcieradów – Wit = 0,24, a gmina Wilkoáaz – 0,29).
Relatywnie najlepiej rozwiniĊta infrastruktura techniczna wystĊpuje na
obszarach wiejskich subregionu wáocáawskiego (przeciĊtna wartoĞü wsk. Wit
wynosi 0,46), przy wzglĊdnie niskim zróĪnicowaniu badanych jednostek (wsp.
V= 27%). NajwiĊksze zróĪnicowanie pod wzglĊdem poszczególnych elementów
infrastruktury technicznej dotyczy w tym subregionie – podobnie jak w pozostaáych (rys. 4) – dostĊpu do sieci gazowej oraz dostĊpu do sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni Ğcieków. W subregionie wáocáawskim wystĊpuje natomiast najwiĊksze spoĞród badanych grup jednostek zróĪnicowanie w aspekcie odsetka
dróg utwardzonych na obszarach wiejskich. Rozpatrywane elementy infrastruktury technicznej są równie waĪne dla rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego, jak
i rolnictwa w ogóle (w tym takĪe industrialnego). Z punktu widzenia áadu Ğrodowiskowego szczególnie istotna jest jednak sieü kanalizacyjna oraz dostĊp do
oczyszczalni Ğcieków o odpowiedniej mocy przerobowej i stanie technicznym.
W tym zakresie zróĪnicowanie w dostĊpie gospodarstw rolnych do infrastruktury byáo relatywnie najwiĊksze (obok zróĪnicowania dostĊpu sieci gazowej).
Analiza korelacji pomiĊdzy wskaĨnikiem zrównowaĪenia rolnictwa,
a wybranymi zmiennymi opisującymi dostĊp gospodarstw rolnych do infrastruktury technicznej i rynkowej nie wykazaáa wielu istotnych statystycznie wspóázaleĪnoĞci. PomiĊdzy wskaĨnikiem WZ a syntetycznym wskaĨnikiem dostĊpu gospodarstw do infrastruktury technicznej (Wit) istnieje dodatnia, ale sáaba i nie
istotna statystycznie korelacja. Natomiast spoĞród zmiennych, które posáuĪyáy do
konstrukcji wskaĨnika Wit dodatnią i istotną statystycznie zaleĪnoĞü wykazuje
zmienna okreĞlająca odsetek ludnoĞci korzystającej z wodociągu oraz zmienna
opisująca liczbĊ i przepustowoĞü oczyszczalni Ğcieków na terenie gminy. Obie
wymienione zmienne wykazaáy dodatnią korelacjĊ ze wskaĨnikiem zrównowaĪe44

nia rolnictwa, co wydaje siĊ zgodne z oczekiwaniami, gdyĪ zarówno dostĊp do
wodociągu, jak infrastruktura w zakresie kanalizacji i oczyszczania Ğcieków powinny sprzyjaü rozwojowi rolnictwa, w tym osiąganiu równowagi miĊdzy jego
celami ekonomicznymi i Ğrodowiskowymi. Interesujące jest natomiast, Īe ujemną
zaleĪnoĞü wykazano pomiĊdzy wskaĨnikiem zrównowaĪenia a odsetkiem dróg
o powierzchni utwardzonej. WyjaĞnieniem takiej zaleĪnoĞci moĪe byü fakt, iĪ
wymieniona zmienna niezaleĪna moĪe przyjmowaü wysokie wartoĞci, w tych
gminach, gdzie mniej jest obszarów rolniczych i tym samym mniej dróg publicznych, bĊdących jednoczeĞnie drogami do pól. Ponadto relatywnie duĪa lesistoĞü
moĪe takĪe powodowaü, iĪ zmienna ta bĊdzie przyjmowaü wysokie wartoĞci.
Dosyü wysoka wykazaáa siĊ natomiast dodatnia korelacja (rxy = 0,459)
miĊdzy wskaĨnikiem zrównowaĪenia rolnictwa a odsetkiem gospodarstw wyposaĪonych w przyzagrodowe oczyszczalnie Ğcieków (tab. 4).
Tabela 4. Analiza korelacji pomiĊdzy wskaĨnikiem zrównowaĪenia rolnictwa
(ZR) a wybranymi elementami infrastruktury technicznej i ekonomicznej
WartoĞü wspóáczynnika
korelacji liniowej Pearsona
0,187
0,576*
-0,133
-0,089
-0,263*
-0,010
0,230**
0,459*

Wyszczególnienie

1. WskaĨnik dostĊpu do infrastruktury technicznej Wit
2. LudnoĞci korzystająca z wodociągu (%)
3. Gospodarstwa domowe mające dostĊp do kanalizacji (%)
4. LudnoĞü mająca dostĊp do sieci gazowej
5. Odsetek dróg o powierzchni utwardzonej
6. Stan infrastruktury technicznej (miernik punktowy)a
7. IloĞü oczyszczalni Ğcieków i ich przepustowoĞü
8. Odsetek gospodarstw wyposaĪonych w przyzagrodowe
oczyszczalnie Ğcieków
9. WskaĨnik dostĊpu do infrastruktury rynku WiR
0,125
0,167
10. DostĊpnoĞü punktów zaopatrzenia rolnictwa (nawozy, pasze,
Ğrodki ochrony roĞlin itd.)a
11. DostĊpnoĞü punktów sprzedaĪy maszyn rolniczych i czĊĞcia
0,126
-0,049
12. DostĊp podmiotów Ğwiadczących usáugi mechanizacji i chemizacji rolnictwaa
13. DostĊp do lecznic weterynaryjnycha
0,046
0,258**
14. DostĊp do podmiotów Ğwiadczących usáugi finansowe,
ubezpieczeniowe, doradcze, szkoleniowea
15. WskaĨnik znaczenia rolnictwa w lokalnej gospodarczej Wzo
0,628*
16. WskaĨnik znaczenia rolnictwa towarowego Wzt
0,640*
17. WskaĨnik znaczenia rolnictwa wielofunkcyjnego Wzw
0,256**
a
Miernik w skali porządkowej punktowej od 1 (stan/dostĊp dobry) do 3 (stan/dostĊp sáaby),
0 pkt. brak dostĊpu.
* wskaĨnik korelacji jest istotny statystycznie przy p<0,05
** wskaĨnik korelacji jest istotny przy p<0,1
ħródáo: jak tab.3.
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Obok infrastruktury technicznej analizie korelacji w aspekcie zrównowaĪenia
rolnictwa poddano takĪe kluczowe elementy infrastruktury rynkowej, ujĊte odrĊbnie
oraz áącznie w postaci syntetycznego wskaĨnika dostĊpu do infrastruktury rynku WiR.
Metoda ustalenia tej miary syntetycznej byáa analogiczna jak wskaĨnika Wit, przy
czym do algorytmu wprowadzono nastĊpujące cechy okreĞlające dostĊp do:
x punktów zaopatrzenia rolnictwa (nawozy, Ğrodki ochrony roĞlin, pasze itd.),
x punktów sprzedaĪy maszyn rolniczych i czĊĞci do maszyn,
x podmiotów Ğwiadczących usáugi mechanizacji i chemizacji rolnictwa,
x lecznic weterynaryjnych,
x innych podmiotów Ğwiadczących usáugi finansowe, doradcze, szkoleniowe itd.
Do ustalenia wartoĞci poszczególnych cech posáuĪyáy wypowiedzi respondentów (przedstawicieli gmin), którzy w skali porządkowej punktowej (od
1 do 3 pkt.) ocenili dostĊpnoĞü tego typu infrastruktury. Wyniki badaĔ wykazaáy
dodatnią korelacjĊ pomiĊdzy wskaĨnikiem zrównowaĪenia rolnictwa ZR
a wskaĨnikiem dostĊpu do infrastruktury rynku WiR, jednakĪe zaleĪnoĞü ta jest
na tyle sáaba, iĪ przy relatywnie niewielkiej liczebnoĞci zbiorowoĞci statystycznej nie jest istotna statystycznie. Natomiast z poĞród wskaĨników cząstkowych,
które posáuĪyáy do ustalenia wartoĞci wskaĨnika WiR dodatnią, istotną statystycznie zaleĪnoĞü ustalono pomiĊdzy zmienną zaleĪną ZR a dostĊpem gospodarstw do infrastruktury usáug finansowych, ubezpieczeniowych, doradczych
i szkoleniowych. Potwierdza to, waĪne znaczenie tego typu infrastruktury
i usáug Ğwiadczonych za jej pomocą dla rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego.
Obok zmiennych opisujących infrastrukturĊ, w tabeli 4 ujĊto takĪe
3 zmienne, które okreĞlają znaczenie rolnictwa ogóáem oraz rolnictwa towarowego i wielofunkcyjnego dla struktury gospodarczej gminy. WskaĨniki okreĞlone symbolami Wzo (wsk. znaczenia rolnictwa ogóáem), Wzt (wsk. znaczenia rolnictwa towarowego) i Wzw (wsk. znaczenia rolnictwa wielofunkcyjnego) ustalono po przeksztaáceniu (metodą unitaryzacji klasycznej) wypowiedzi przedstawicieli gmin na temat wagi poszczególnych sektorów w lokalnej strukturze gospodarczej. PrzeciĊtne wartoĞci tych mierników – mieszczące siĊ w przedziale [0;1]
– dla poszczególnych subregionów zaprezentowano na rysunku 5. NajwiĊksze
znaczenie rolnictwa w strukturze gospodarczej gminy jest w subregionie wáocáawskim. Dotyczy to zarówno rolnictwa ujĊtego ogólnie, jak i rolnictwa towarowego. Najmniejsze znaczenie rolnictwa ujĊtego ogólnie oraz rolnictwa towarowego wystĊpuje natomiast w subregionie bielskim, tam jednak relatywnie
najwyĪej ocenili samorządowcy znaczenie rolnictwa wielofunkcyjnego. Ten
ostatni aspekt byá przede wszystkim uzaleĪniony od znaczenia dziaáalnoĞci pozarolniczej realizowanej przez rolników (np. agroturystycznej), co zwaĪywszy
na specyfikĊ subregionu nie moĪe dziwiü. W subregionie puáawskim znaczenie
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rolnictwa ogóáem jest podobne jak we wáocáawskim (taka sama przeciĊtna wartoĞü wskaĨnika Wzo, natomiast nieco niĪszą wagĊ – w porównaniu do tego
ostatniego subregionu) – przypisano towarowoĞci i wielofunkcyjnoĞci rolnictwa.
Rys. 5. WskaĨniki znaczenia rolnictwa (Wzj)* w strukturze gospodarczej gminy
na podstawie opinii przedstawicieli samorządów gmin

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
bielski

puáwaski
subregion

wáocáawski

wsk. znaczenia rolnictwa ogóáem Wzo
wsk. znaczenia rolnictwa towarowego Wzt
wsk. znaczenia rolnictwa wielofunkcyjnego Wzw

* WskaĨniki Wzj ustalono na podstawie hierarchii wskazaĔ samorządowców dotyczących znaczenia poszczególnych sektorów w strukturze gospodarczej gminy. WartoĞü wskaĨnika mieĞci siĊ w przedziale [0;1] – im wartoĞü bliĪsza 1, tym wiĊksze znaczenie rolnictwa (w danej
formie) w lokalnej strukturze gospodarczej.
ħródáo: jak tab. 3.

Powracając do korelacji zaprezentowanych w tabeli 4, okazuje siĊ, Īe
wszystkie wskaĨniki okreĞlające wagĊ rolnictwa w strukturze gospodarczej gmin są
istotne statystycznie i dodatnio skorelowane ze wskaĨnikiem zrównowaĪenia rolnictwa. Najsilniejsza zaleĪnoĞü (mierzona wartoĞcią wspóáczynnika rxy) wystĊpuje
miĊdzy zmienną ZR a wskaĨnikiem okreĞlającym znaczenie rolnictwa towarowego
w strukturze gospodarczej gminy (rxy=0,64), niewiele sáabsza jest korelacja pomiĊdzy wskaĨnikiem ZR a zmienną okreĞlającą wagĊ rolnictwa ogóáem (rxy=0,62),
natomiast znacznie sáabsza, ale takĪe istotna statystycznie, dodatnia zaleĪnoĞü dotyczy rolnictwa wielofunkcyjnego. Zaprezentowane wskaĨniki znaczenia rolnictwa
w strukturze gospodarczej gminy – w opinii samorządowców – są o tyle waĪne, Īe
to na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa znaczny ciĊĪar realizowania
(finansowania budowy i utrzymania) infrastruktury technicznej oraz spoáecznej
wsi. Wiele elementów tej infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa
w ogóle, jak i dla rolnictwa zrównowaĪonego, w tym takĪe wsparcia procesów
wielofunkcyjnoĞci rolnictwa. Zatem wyĪsza ocena wagi rolnictwa w lokalnej strukturze gospodarczej i spoáecznej, bĊdzie miaáa istotne znaczenie dla zaangaĪowania
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samorządu terytorialnego w realizacjĊ przedsiĊwziĊü z zakresu infrastruktury wsi
i rolnictwa. W tym kontekĞcie waĪna jest teĪ dodatnia korelacja pomiĊdzy wskaĨnikiem zrównowaĪenia rolnictwa a wymienionymi wskaĨnikami wagi rolnictwa
w lokalnej strukturze gospodarczej. Te dodatnie zaleĪnoĞci mogą wskazywaü, iĪ
tam gdzie samorząd dostrzega duĪe znaczenie rolnictwa dla lokalnej gospodarki,
tam tworzy lepsze warunki dla rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego, zaĞ kluczowym elementem tych uwarunkowaĔ – obok pewnych innych instrumentów związanych np. z promocją lokalnych produktów ĪywnoĞciowych, polityką podatkową
itd. – są inwestycje infrastrukturalne. Taka konkluzja jest o tyle uprawniona, iĪ
pomiĊdzy wskaĨnikiem zrównowaĪenia rolnictwa a wskaĨnikami wagi rolnictwa
ogóáem Wzo i rolnictwa towarowego Wzt wykazano dosyü silną dodatnią korelacjĊ
(odpowiednio Wzo – 0,59, Wzt – 0,61). Dodatni związek wykazano takĪe w przypadku zaleĪnoĞci pomiĊdzy WZ a wskaĨnikiem znaczenia rolnictwa wielofunkcyjnego, jednakĪe byáa to zaleĪnoĞü sáaba (0,22) i istotna statystycznie przy p=0,1.
2.3. Lokalna infrastruktura techniczna i spoáeczna a potrzeby rolnictwa
zrównowaĪonego
Na podstawie oceny samorządowców dokonano analizy potrzeb w kontekĞcie rozwoju infrastruktury technicznej i spoáecznej. W szczególnoĞci zwracano uwagĊ na te elementy infrastruktury, które są niezbĊdne dla rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego (tab. 5). Jak wynika ze wskazaĔ respondentów dosyü
pilne potrzeby w zakresie budowy lub modernizacji (remontów) dotyczą przede
wszystkim dróg, w tym dróg dojazdowych do pól. Ten problem jest waĪny nie
tylko dla standardu Īycia ogóáu mieszkaĔców danej gminy, czy rozwoju przedsiĊbiorczoĞci, ale takĪe kluczowy dla rolników. Bez wątpienia jest to takĪe waĪny czynnik rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego. Dla rolników szczególnie
istotny jest stan dróg dojazdowych do pól, co ma nie tylko znaczenie dla ekonomiki produkcji rolnej (koszty transportu itd.), ale takĪe dla naleĪytej troski
o zasoby ziemi w dyspozycji rolników. Niejednokrotnie przykáadowo rolnicy
nie mogą wykonaü w terminie wáaĞciwych zabiegów agrotechnicznych z uwagi
na niemoĪnoĞü dojazdu do pól (szczególnie w okresach roztopów lub dáugotrwaáych opadów). Stosunkowo najmniejsze potrzeby jeĞli chodzi o drogi wystĊpują
w subregionie wáocáawskim, podobnie zresztą w zakresie kanalizacji (tab. 5).
Byü moĪe nie jest to zatem przypadek, iĪ to ten subregion – wedáug naszych
analiz – wykazuje siĊ najwyĪszym poziomem zrównowaĪenia rolnictwa w kraju.
Relatywnie mniejsze potrzeby w zakresie budowy lub modernizacji dotyczą infrastruktury spoáecznej (np. budowy szkóá czy obiektów sportu i rekreacji). Niemniej wzglĊdnie najwyĪsze potrzeby w tym zakresie (40% wskazaĔ)
zostaáy ujawnione w subregionie bielskim (tab. 5), co byü moĪe nie jest takĪe
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przypadkowe w kontekĞcie zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa (ĞciĞlej – jego
potrzeb jeĞli chodzi o doskonalenie kapitaáu ludzkiego i spoáecznego).
Bardzo istotna dla rozwoju rolnictwa, w tym takĪe rolnictwa zrównowaĪonego, jest bez wątpienia infrastruktura i stan urządzeĔ melioracyjnych. Ma
ona znaczenie dla efektywnoĞci produkcji rolnej, wáaĞciwej troski o ziemiĊ,
a takĪe wspomnianego wczeĞniej problemu dostĊpu do pól i moĪliwoĞci terminowego wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Wiele urządzeĔ melioracyjnych w kraju, takĪe w analizowanych subregionach, byáo wykonanych jeszcze
w latach 70. i 80. ubiegáego wieku. Ich stan pozostawia bardzo duĪo do Īyczenia. Wyniki badaĔ w peáni to potwierdziáy, gdyĪ ogóáem 40,8% respondentów
wskazywaáo na potrzebĊ budowy lub modernizacji infrastruktury melioracji
w zakresie nawodnieĔ, przy czym zdecydowanie najwiĊcej takich wskazaĔ byáo
w subregionie wáocáawskim. Z kolei infrastruktura odwodnieĔ wymaga budowy
lub modernizacji w trzech na cztery badane gminy, a najwiĊcej takich gmin jest
w subregionie wáocáawskim oraz bielskim (tab. 5).
Tabela. 5. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i spoáecznej
w otoczeniu rolnictwa oraz poziom partycypacji rolników w jej tworzeniu
Ogóáem

Wyszczególnienie
1. Obiekty wymagające w pierwszej kolejnoĞci budowy bądĨ modernizacji (% wskazaĔ)
- drogi gminne (w tym dojazdowe do pól)
- kanalizacja
- wodociągi
- obiekty oĞwiatowe i sportowe
- sieü telekomunikacyjna
- inne
2. Odsetek gmin w zakresie potrzeby budowy
lub modernizacji infrastruktury melioracji:
a) w zakresie nawodnieĔ
b) odwodnieĔ
2. Odsetek gospodarstw uczestniczących
w finansowaniu obiektów infrastrukturalnych
w tym:
- w formie pieniĊĪnej
- wkáad robocizny
3. Gminy, w których realizowane są przedsiĊwziĊcia w zakresie pozbywania siĊ azbestu
(pokrycia budynków)
- gospodarstwa uczestniczące w programie (%)*
* dotyczy gmin, w których realizowano taki program
ħródáo: badania ankietowe.
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bielski

Subregion
puáawwáoski
cáawski

83,7
59,2
38,8
28,6
16,3
2,0

93,3
46,7
40,0
40,0
20,0
-

94,7
84,2
47,4
21,1
15,8
-

60,0
40,0
26,7
26,7
13,3
6,7

40,8
75,5

6,7
80,0

47,4
68,4

78,6
85,7

44,9

66,7

42,1

28,6

40,8
4,1

60,0
6,7

42,1
-

13,3
13,3

87,8
11,4

93,3
21,7

94,7
4,7

78,6
8,3

Wynika badaĔ wskazują, iĪ w 45% gmin rolnicy partycypują w realizacji
przedsiĊwziĊü infrastrukturalnych, najwiĊcej jest takich gmin w regionie bielskim
(2/3 jednostek), najmniej zaĞ w subregionie wáocáawskim (tab. 5). W wiĊkszoĞci
przypadków udziaá ten ma charakter wkáadu pieniĊĪnego, ale wstĊpuje takĪe
wkáad w formie robocizny (tab. 5).
NaleĪy podkreĞliü, iĪ duĪa liczba gmin w ostatnich latach realizowaáa lub
realizuje program pozbywania siĊ azbestu z pokryü dachowych, co szczególnie
dotyczy budynków gospodarstw rolnych. W subregionie bielskim i puáawskim
dziaáania takie prowadzi ponad 90% gmin, zaĞ we wáocáawskim blisko 80%,
jednakĪe najwiĊkszy odsetek gospodarstw, które braáy udziaá w programie miaá
miejsce w subregionie bielskim (tab. 5).
Tabela. 6. Wydatki gmin na wsparcie rolnictwa* w latach 2010-2012
Subregion

Odsetek
gmin, które
ponosiáy
wydatki

ĝrednia
kwota
wsparcia
(tys.
zá/rok)

Bielski

33,3

463,4

Puáawski

45,0

357,8

Wáocáawski

50,0

380,1

Rodzaj wydatków
(kolejnoĞü wedáug wartoĞci wydatków)
- remonty dróg gminnych (dojazdy do pól)
- naprawa urządzeĔ melioracyjnych
- dotacje do spóáek wodnych
- dotacje do imprez rolniczych
- drogi dojazdowe do pól
- remont, modernizacja, budowa wodociągów
- melioracje
- dotacje do badania gleb
- drogi dojazdowe do pól (utwardzanie, remont)
- podáączenia gospodarstw do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- dotacje do spóáek wodnych
- dotacje do badania gleb

* dotyczy wydatków ponadnormatywnych (dodatkowych, dobrowolnych)
ħródáo: jak tabela 5.

O znaczeniu rolnictwa dla wáadz samorządowych, a takĪe potrzebach tego
sektora w zakresie jego funkcjonowania i rozwoju Ğwiadczy skala wydatków
gmin na wsparcie rolnictwa oraz charakter tych wydatków. W przypadku analizowanej zbiorowoĞci gmin, przeciĊtny poziom rocznych wydatków na rolnictwo
byá podobny w poszczególnych subregionach (tab. 6), przy czym pod uwagĊ
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brane byáy tutaj jedynie wydatki nienormatywne (nie uwzglĊdniano np. dotacji
dla rolników z tytuáu zwrotu akcyzy na paliwo, która jest dokonywana przez
wszystkie gminy na podstawie okreĞlonych przepisów). PrzeciĊtne wydatki
roczne na wsparcie rolnictwa (w caáej badanej zbiorowoĞci) nie byáy wysokie,
bowiem wynosiáy 390 tys. zá. JeĪeli weĨmiemy pod uwagĊ, iĪ kwota ta dotyczy
takĪe inwestycji w infrastrukturĊ rolnictwa, to widaü, iĪ moĪliwoĞci finansowe
gmin w tym zakresie są mocno ograniczone. NajwiĊcej gmin wspieraáo rolników w subregionie wáocáawskim, a wydatki te dotyczyáy niemal wyáącznie inwestycji infrastrukturalnych. RównieĪ w pozostaáych analizowanych subregionach wydatki byáy kierowane gáównie na remonty dróg dojazdowych do pól,
wsparcie dla utrzymywania okreĞlonego stanu urządzeĔ melioracyjnych, przyáączenia gospodarstw rolnych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (tab. 6).
O znaczeniu infrastruktury dla rozwoju rolnictwa, w tym takĪe rolnictwa
zrównowaĪonego, moĪe Ğwiadczyü hierarchia wskazaĔ respondentów dotycząca
barier i problemów tego sektora. Respondenci na pierwszym miejscu wskazali
brak rynków zbytu, co naleĪy áączyü takĪe z inną wskazywaną barierą jaką byáy
niskie ceny zbytu i tym samym niska opáacalnoĞü produkcji rolnej (tab. 7).
Tabela 7. Bariery w rozwoju rolnictwa wedáug wskazaĔ przedstawicieli
samorządów terytorialnych
Subregion
Wyszczególnienie

puáawski

wáocáawski

46,7
33,3
26,7
13,3

86,7
53,3
53,3
13,3

86,7
66,7
40,0
20,0

80,0
46,7
20,0
26,7
26,7
13,3

53,3
5,3
15,8
10,5
15,8

60,0
13,3
26,7
6,7
13,3
6,7

bielski

Gáówne bariery – odsetek wskazaĔ
1) brak rynków zbytu
2) niedorozwój infrastruktury
3) odlegáoĞü od centrów spoáeczno-gospodarczych
4) jakoĞü kapitaáu ludzkiego (sáabe wyksztaácenie,
brak nastĊpców)
5) inne
- rozdrobnienie agrarne
- niskie ceny zbytu, niska opáacalnoĞü produkcji
- sáabe gleby
- brak przetwórstwa rolno-spoĪywczego
- trudny teren (górzysty)
- pozostaáe (np. brak ziemi)
ħródáo: jak tabela 5.

OdpowiedĨ „brak rynku zbytu” áączyáa w sobie zarówno ograniczenia
wynikające z niskiej konkurencyjnoĞci na rynku zbytu produktów rolnych
(funkcjonowanie lokalnych monopsonów), jak i sáabą pozycjĊ przetargową rol51

ników na rynku i czĊsto brak moĪliwoĞci dostarczania duĪych jednorodnych
partii produktów. W przypadku rolnictwa zrównowaĪonego ograniczenia rynków zbytu dotyczą nie tylko podstawowych páodów rolnych, ale takĪe produktów rolnictwa wielofunkcyjnego (np. káopotów ze zbytem biomasy na cele energetyczne), czy teĪ ograniczonego i niestabilnego popytu na usáugi takie jak na
przykáad usáugi agroturystyczne. Z ograniczeniami rynku zbytu wiąĪe siĊ takĪe
podnoszony przez czĊĞü respondentów problem braku (sáabego rozwoju) przetwórstwa rolno-spoĪywczego (tab. 7). Niedorozwój infrastruktury byá wykazywany na drugim miejscu (taką barierĊ wymieniáo 40,8% ankietowanych
ogóáem). MoĪna zauwaĪyü, iĪ im wyĪszy poziom zrównowaĪenia rolnictwa
(mierzony wskaĨnikiem ZR) tym wyĪszy odsetek wskazaĔ na infrastrukturĊ jako
barierĊ rozwoju rolnictwa (gáównie techniczną i infrastrukturĊ rynku). MoĪe to
wskazywaü, iĪ rozwój rolnictwa zrównowaĪonego jest w duĪej mierze determinowany przez ten wáaĞnie czynnik. Inne bariery wymieniane przez respondentów to m.in. duĪa odlegáoĞü od centrów spoáeczno-gospodarczych, bariery
związane z kapitaáem ludzkim w rolnictwie (m.in. brak nastĊpców), wreszcie
rozdrobnienie agrarne i problemy z nabyciem ziemi oraz trudne warunki gospodarowania i sáabe gleby (co dotyczyáo szczególnie subregionu bielskiego).
3. Rola instytucji w tworzeniu infrastruktury jako czynnika rozwoju
zrównowaĪonego rolnictwa – od szczebla europejskiego po szczebel lokalny
3.1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa
WdraĪanie idei zrównowaĪonego rozwoju jest jednym z najwaĪniejszych
wyzwaĔ dla paĔst UE. WiąĪe siĊ to z implementacją polityki przejĞcia do gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju tzw. „zielonej ekonomii”, które naleĪą do
aktualnych priorytetów rozwojowych UE.
Proces globalizacji i zmian w Ğwiecie niesie za sobą zmiany w wielu
dziedzinach gospodarki i dotyczy to równieĪ rolnictwa i obszarów wiejskich.
Naczelną przesáanką rozwoju obszarów wiejskich jest ich wielofunkcyjnoĞü,
silnie wiąĪąca siĊ ze zrównowaĪonym rozwojem. Jest on postrzegany jako kierunek rozwoju gospodarczego i powiązanego z nim rozwoju spoáecznego, który
umoĪliwia utrzymanie wáaĞciwego stanu Ğrodowiska57. ZrównowaĪony rozwój
moĪe byü równieĪ ujmowany jako harmonizacja czterech áadów58: ekonomicznego, spoáecznego, ekologicznego, przestrzennego, co wyraĨnie wskazuje na to,
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Īe na zrównowaĪony rozwój naleĪy patrzeü nie jak na stan, lecz na proces, który
wymaga kontroli i sterowania róĪnymi czynnikami, a zatem kwestią zasadniczą
jest wybór linii rozwoju opartej na minimalizowaniu strat oraz maksymalizowaniu korzyĞci (optymalizacji). Gospodarowanie zasobami ekonomicznymi obejmuje kapitaá pieniĊĪny, kapitaá uprzedmiotowiony oraz techniki i technologie
umoĪliwiające powiĊkszenie kapitaáu podporządkowane przede wszystkim kategorii efektywnoĞci ekonomicznej. Przez pojĊcie harmonizowania áadu spoáecznego rozumie siĊ procesy powiĊkszania i ograniczania wielkoĞci zasobów
ludzkich, ksztaátowanie ich jakoĞci obejmującej stosunek do pracy oraz kwalifikacje, przeciwstawianie siĊ procesom dehumanizacji i depersonalizacji, postrzeganie czáowieka nie w kategoriach generowania zysku, ale w kategoriach podkreĞlających jego czáowieczeĔstwo. Gospodarowanie kapitaáem przyrodniczym
dotyczy norm korzystania z kapitaáu przyrodniczego oraz opracowania mechanizmów przeciwdziaáających szeroko rozumianym procesom zawáaszczania tego
kapitaáu. Wedáug Malika59 pomostem do realizacji koncepcji zrównowaĪonego
rozwoju jest zasada áadu zintegrowanego, który moĪna rozpatrywaü w czterech
wymiarach: etycznym, ekonomicznym, ekologiczno-przestrzennym oraz spoáeczno-instytucjonalnym (w tym politycznym).
KategoriĊ zrównowaĪonego rozwoju moĪna rozpatrywaü w wąskim lub szerokim ujĊciu. W wąskim znaczeniu jest to rozwój zapewniający trwaáe gospodarowanie zasobami Ğrodowiska przyrodniczego. Natomiast szerokie uwzglĊdnia
rozwój speániający cele poĪądane przez spoáeczeĔstwo w warunkach trwaáoĞci gospodarowania kapitaáem przyrodniczym, rzeczowym i ludzkim60. SpoáecznoĞü
Ğwiatowa stoi w obliczu nowego modelu rolnictwa opartego na paradygmacie rozwoju zrównowaĪonego. Musi ona odnieĞü siĊ obecnie do dwóch gáównych siá
napĊdowych zmian w rolnictwie, a mianowicie dąĪenia do zrównowaĪenia i globalizacji. Ta pierwsza zasadza siĊ gáównie na mechanizmie instytucjonalnym, a druga
na mechanizmie rynkowym61. Rolnictwo zrównowaĪone jest ukierunkowane na
takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich naturalnych Ĩródeá, lecz
pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb kolejnych generacji producentów
i konsumentów62. ZrównowaĪony rozwój rolnictwa stwarza szansĊ wykorzystania
niezaprzeczalnie duĪych rezerw tkwiących w ograniczaniu strat i marnotrawstwa
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produktów rolniczo-ĪywnoĞciowych, efektywniejszej alokacji nakáadów produkcyjnych i dystrybucji wytworzonych produktów rolno-ĪywnoĞciowych. Ukierunkowanie na rolnictwo zrównowaĪone prowadzi do poprawy dobrobytu spoáecznego ujmującego áącznie dobrobyt materialny, kulturĊ wraz z caáym kapitaáem ludzkim i jakoĞü Ğrodowiska przyrodniczego. RównieĪ wedáug Adamowicza za najwaĪniejsze trendy rozwojowe rolnictwa uwaĪa siĊ z jednej strony wzrost produkcji
i zwiĊkszenie produkcyjnoĞci rolnictwa, z drugiej zaĞ uĞwiadomienie potrzeby
oparcia rozwoju rolnictwa na koncepcji rozwoju zrównowaĪonego. DuĪym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa jest sprostanie konkurencji miĊdzynarodowej
przy jednoczesnym speánieniu standardów ochrony Ğrodowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt i jakoĞci ĪywnoĞci63. RoĞnie ekologiczna ĞwiadomoĞü spoáeczna,
zaostrzeniu ulegają normy dotyczące ochrony Ğrodowiska, wzrasta powierzchnia
terenów chronionych. Trzeba przy tym pamiĊtaü, Īe oprócz ochrony najciekawszych form przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych tereny chronione stwarzają problemy w zakresie rozwoju gospodarczego. Okazuje siĊ bowiem, Īe na obszarach objĊtych róĪnymi formami ochrony wystĊpują duĪe ograniczenia odnoĞnie
nowych inwestycji, wprowadzania nowoczesnych metod i technologii produkcji
w rolnictwie, a nawet prowadzenia dotychczasowej gospodarki. DuĪym problemem jest obecnie erozja wietrzna i erozja wodna gleby, którymi zagroĪone jest
okoáo 28% ziem uĪytkowanych przez rolnictwo. Procesom tym sprzyja czĊsto nieracjonalna gospodarka gruntami, w tym zwáaszcza gruntami ornymi64. Nawiązując
do historii myĞli ekonomicznej naleĪy zaznaczyü, Īe D. Ricardo jest autorem koncepcji stagnacji sekularnej, w której ekologiczna bariera wzrostu pojawia siĊ gáównie w postaci prawa malejącej produkcyjnoĞci ziemi. Dziaáanie tego prawa negatywnie oddziaáuje na tempo akumulacji i powoduje podąĪanie gospodarki w kierunku stanu stacjonarnego. Zarówno u Smitha jak i u Ricardo stan ten kraj moĪe
osiągnąü jako kraj bogaty lub biedny. ZaleĪy to od czynników instytucjonalnych –
spoáecznych, kulturowych, politycznych, a szczególna rola przypada sposobowi
podziaáu nadwyĪki ekonomicznej pomiĊdzy pracĊ i kapitaá. Nazwisko D. Ricardo
kojarzone jest równieĪ z twierdzeniem o wzglĊdnej ograniczonoĞci zasobów, co
oznacza, Īe spoáeczeĔstwo umie i chce uĪywaü zasoby w kolejnoĞci ich zmniejszającej siĊ ekonomicznej jakoĞci. T. Malthus znany jako autor teorii ludnoĞciowej,
wedáug której przyrost ludnoĞci odbywający siĊ w postĊpie geometrycznym wyprzedza wzrost produkcji ĪywnoĞci odbywający siĊ w postĊpie arytmetycznym.
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T. Malthus w swych rozwaĪaniach mówiá o bezwzglĊdnej ograniczonoĞci zasobów, co w praktyce musi prowadziü do napotkania naturalnej granicy wzrostu gospodarczego. J.St. Mill zwróciá uwagĊ na Ğrodowisko naturalne jako element determinujący jakoĞü Īycia czáowieka, dziĊki jego walorom rekreacyjnym, psychologicznym i estetycznym. Z kolei J.B. Say jako pierwszy spoĞród przedstawicieli
ekonomii klasycznej dostrzegá problem zanieczyszczenia Ğrodowiska jako nieuchronną konsekwencjĊ procesów produkcji i konsumpcji, a takĪe wprowadziá pojĊcie usáug produkcyjnych czynników naturalnych. JednoczeĞnie dzieliá zasoby na
surowce uĪyteczne i dobra wolne, czym przyczyniá siĊ do utrwalenia traktowania
siá wytwórczych w oderwaniu od Ğrodowiska przyrodniczego65.
Celem ludzkiej dziaáalnoĞci przestaá byü wzrost gospodarczy a staá siĊ
rozwój spoáeczno-gospodarczy z zachowaniem przyrodniczych podstaw Īycia66.
W literaturze wskazuje siĊ wiele problemów, miĊdzy innymi67:
x narastanie globalnego kryzysu ekologicznego, naruszenie naturalnych procesów obiegu materii, energii i informacji w biosferze, co zagraĪa globalną katastrofą ekologiczną, która w istotny sposób moĪe zmieniü przyrodnicze warunki bytu i rozwoju gatunku Homo sapiens na kuli ziemskiej,
x globalizacja i internalizacja procesów gospodarczych przy upartym utrzymywaniu narodowych (paĔstwowych) Ğrodków i instrumentów regulacji tych procesów,
x pogáĊbianie siĊ rozwarstwienia spoáecznego, podobnie jak w drugiej poáowie
XIX w., co doprowadziáo do rewolucji spoáecznych i dwóch wojen Ğwiatowych, obecnie zaĞ wyrazem sprzeciwu jest terroryzm i niepokoje spoáeczne,
x narastanie kryzysu finansowego w skali ponadnarodowej, który moĪe doprowadziü do powaĪnego zuboĪenia wielu narodów, a w efekcie zagroziü wybuchem
trudnych do opanowania niepokojów spoáecznych w skali ponadnarodowej.
Dlatego tak waĪnym problemem staá siĊ zrównowaĪony rozwój rolnictwa,
szczególnie w dobie koniecznoĞci zagwarantowania bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i poprawy jakoĞci Īycia.
Rozwój rolnictwa zrównowaĪonego obejmuje budowanie dostĊpu do instytucji áaĔcucha ĪywnoĞciowego, gospodarki opartej na wiedzy, rynkach zbytu,
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marketingu i promocji, instytucji finansowych68. Instytucje jako wytwory Īycia
spoáecznego stwarzają ramy i mechanizmy regulujące zachowanie ludzi. Ich
znaczenie dla funkcjonowania róĪnych sfer Īycia, w tym takĪe gospodarki i rolnictwa jest duĪe69.
We wszystkich paĔstwach czáonkowskich UE zrównowaĪony rozwój gospodarczy rolnictwa uwarunkowany jest w coraz wiĊkszym stopniu koniecznoĞcią70:
x róĪnicowania produkcji,
x wprowadzania innowacji i produkowania Īądanych przez konsumentów
produktów o wysokiej wartoĞci dodanej,
x funkcjonowania odpowiedniej jakoĞci instytucji.
Jednym z waĪniejszych czynników zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich jest system instytucjonalny. IstotĊ systemu instytucjonalnego stanowi zbiorowe i zorganizowane dziaáanie na rzecz ksztaátowania, ukierunkowania i wyzwalania zachowaĔ jednostek w celu ich rozwoju. W sensie
podmiotowym system instytucjonalny oznacza wszelkie zorganizowane formy
dziaáalnoĞci o niepublicznym i publicznym charakterze. W sensie funkcjonalnym są to okreĞlone zasady ich dziaáania, sposoby organizacji i zarządzania, jak
równieĪ funkcjonowanie przepisów prawnych, zwyczajów, norm i postaw spoáecznych71. Ogromne znaczenie w rozwoju zrównowaĪonym mają instytucje
i kapitaá spoáeczny. W ramach instytucji prowadzone są dziaáania edukacyjne,
administracyjne i inne związane z funkcjonowaniem spoáeczeĔstwa, w tym
w odniesieniu do jego związków z otoczeniem przyrodniczym. Instytucje odpowiadają za tworzenie ram dla internalizacji kosztów zewnĊtrznych i ograniczanie naszej niewiedzy dotyczącej związków gospodarki i Ğrodowiska. Przykáadami instytucji tworzonych dla zapewnienia zrównowaĪonego rozwoju są instytucje zajmujące siĊ polityką i kreowaniem instrumentów ochrony Ğrodowiska
oraz instytucje edukacyjne. Instytucje dziaáają dziĊki kapitaáowi spoáecznemu,
czyli zasobom ludzkim poáączonym licznymi zaleĪnoĞciami. JakoĞü kapitaáu
spoáecznego zaleĪy od wzajemnego zaufania i powiązaĔ w spoáeczeĔstwie. Kapitaá spoáeczny jest wiĊc kluczowy z punktu widzenia zrównowaĪonego rozwoju, zarówno jako regulator wpáywu gospodarki na Ğrodowisko, jak równieĪ pod68
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stawa dla rozwoju w przyszáoĞci72. W tym kontekĞcie celem niniejszego opracowania jest ustalenie znaczenia róĪnych instytucji w dziaáaniach na rzecz poprawy wyposaĪenia rolnictwa w te skáadniki infrastruktury, które mają najwiĊksze znaczenie dla rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa.
W teorii ekonomii instytucje rozwaĪane są wspóáczeĞnie najczĊĞciej
w sposób szeroki jako ustalone formalne i nieformalne zasady postĊpowania,
okreĞlające zachowania spoáeczne w procesie gospodarowania73.
Instytucje dzielą siĊ na74:
x poziom 1: otoczenie spoáeczne, w tym normy nieformalne, zwyczaje, tradycje, reguáy religijne,
x poziom 2: otoczenie instytucjonalne, czyli formalne reguáy postĊpowania,
zwáaszcza związane z prawami wáasnoĞci, egzekwowane przez aparat administracyjno-sądowniczy,
x poziom 3: zarządzanie: reguáy realizacji dziaáaĔ gospodarczych, np. wykonywanie umów, dostosowanie do zmieniających siĊ warunków,
x poziom 4: alokacja zasobów: okreĞlanie cen i iloĞci, dobieranie bodĨców.
RolĊ instytucji w ekonomii instytucjonalnej widzi siĊ ogólnie w zmniejszaniu niepewnoĞci dziaáania, poprzez narzucanie pewnych ograniczeĔ na zbiór
przyjmowanych alternatyw. Stąd przyszáe dziaáanie podmiotów staje siĊ bardziej
przewidywalne75. Badania empiryczne wykazują, Īe dla efektywnoĞci gospodarki waĪniejsza jest komplementarnoĞü instytucji niĪ jednoznacznie okreĞlony ich
typ. ĝwiadczy o tym powolne uksztaátowanie siĊ w poszczególnych krajach róĪnych ukáadów wzajemnie spójnych instytucji. W stabilnym systemie komplementarnoĞü instytucji powoduje wzajemne wzmacnianie siĊ poszczególnych
instytucji, nasila ich inercyjnoĞü. W przypadku potrzeby gáĊbokich zmian instytucji ich komplementarnoĞü moĪe byü utrudnieniem, a przynajmniej elementem,
który powinien byü brany pod uwagĊ76. D. DrabiĔska77 pisze, Īe w XXI w. roĞnie znaczenie ekonomii instytucjonalnej ze wzglĊdu na záoĪonoĞü Īycia gospodarczego i odejĞcie od paradygmatu indywidualnej racjonalnoĞci. Transformacje
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gospodarki róĪnych krajów dokonujące siĊ na tle procesów regionalizacji i globalizacji wyraĨnie pokazują rolĊ instytucji w przemianach spoáeczno-gospodarczych. Próby poszukiwania spoáecznej racjonalnoĞci zabarwionej lokalnym kolorytem poszczególnych paĔstw nie oznaczają definitywnego zerwania z koncepcją racjonalnoĞci jednostki, a jedynie przewartoĞciowują tĊ ideĊ,
nadając jej nowy wymiar spoáeczny. WiĊkszą uwagĊ zwraca siĊ na celowoĞü
dziaáaĔ, podkreĞlając rolĊ instytucji w precyzowaniu reguá umoĪliwiających
osiąganie zamierzonych celów. Nowa ekonomia instytucjonalna próbuje poáączyü idee neoklasyczne z tradycyjnym instytucjonalizmem, natomiast szeroko
pojĊty nurt ekonomii rozwoju, badający moĪliwoĞci modernizacji krajów mniej
rozwiniĊtych moĪna okreĞliü jako postinstytucjonalny, podczas gdy ekonomiĊ
ewolucyjną naleĪy sklasyfikowaü jako odrĊbne zjawisko zwane neoinstytucjonalizmem. Ten ostatni charakteryzuje siĊ holistycznym ujĊciem przedmiotu badaĔ, uwzglĊdnia záoĪonoĞü procesów prowadzących do równowagi, podkreĞla
wewnĊtrzną dynamikĊ przemian ekonomicznych, nawiązuje do idei kreatywnoĞci i procesów samoregulacyjnych, ale ujmowanych w kontekĞcie caáoĞci Īycia
spoáecznego, z uwzglĊdnieniem osiągniĊü nauk biologiczno-spoáecznych. Wedáug Poskrobki78 bogactwo instytucjonalne to jakoĞü i sprawnoĞü funkcjonowania instytucji pobudzających i organizujących dziaáalnoĞü gospodarczą i pozagospodarczą aktywnoĞü spoáeczeĔstwa. Ten obszar bogactwa narodu jest trudny do
wyceny za pomocą dotychczas stosowanych mierników i stanowi to wyzwanie
dla ekonomii zrównowaĪonego rozwoju.
Rolnicza dziaáalnoĞü gospodarcza wpáywa na otoczenie spoáeczne i przyrodnicze. WĞród przyrodniczych efektów o niepoĪądanych skutkach moĪna wymieniü:
erozjĊ gleb, kumulacjĊ szkodliwych pierwiastków i substancji w ziemi, wodach
i powietrzu, wymywanie skáadników pokarmowych z ziemi, emisjĊ gazów cieplarnianych, pogorszenie dobrostanu zwierząt i wielu innych. Efekty spoáeczne o niepoĪądanych skutkach wynikają z pogarszania siĊ stanu zdrowia ludnoĞci powodowanego zanieczyszczeniem Ğrodowiska naturalnego, niskiej jakoĞci i zdrowotnoĞci
produktów ĪywnoĞciowych, generowania zjawisk bezrobocia wiejskiego, migracji,
wyludniania siĊ wsi i wielu innych dotychczas rozpoznanych i nierozpoznanych
zjawisk spoáecznych związanych z procesami postĊpującej globalizacji79. Warunkiem przemian w rolnictwie jest reforma instytucji publicznych, w tym administracji paĔstwa, z uwzglĊdnieniem potrzeb spoáecznych i Ğrodowiskowych oraz powstanie nowych form instytucjonalnych o zasiĊgu lokalnym, których celem bĊdzie
wytwarzanie i dostarczanie publicznych dóbr i usáug oraz ochrona wspólnych za78

B. Poskrobko, Metodologiczne aspekty ekonomii…, op. cit., s. 26.
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sobów. PoĪądane nowe formy instytucjonalne w rolnictwie to: wszelkie organizacje kooperacyjne (grupy producenckie, spóádzielnie), partnerskie (partnerstwo publiczno-prywatne, inicjatywy lokalne), kontraktacyjne i marketingowe (gieády towarowe, umowy kontraktacyjne, z opcjami typu futures), spoáeczne (organizacje
zawodowe, kulturalne) oraz pozarządowe (inicjatywy obywatelskie)80.
3.2. Znaczenie instytucji oraz Wspólnej Polityki Rolnej UE w ksztaátowaniu
rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa
Interdyscyplinarny charakter zrównowaĪonego rozwoju pokazuje, Īe zagadnienie jest waĪne nie tylko w mikroskali (jednostki), ale takĪe w skali makro – caáej
gospodarki, spoáeczeĔstwa, Ğrodowiska. Wielowymiarowe wspóázaleĪnoĞci miĊdzy
gospodarką, w tym rolną i wiejską, a Ğrodowiskiem przyrodniczym są coraz wyraĨniej dostrzegalne i uwzglĊdniane w celach i instrumentach WPR UE81. NaleĪaáoby odpowiedzieü na pytanie, w jaki sposób poáączyü funkcje rolnictwa z polityką
rozwoju obszarów wiejskich, która kojarzyü powinna cele gospodarcze i spoáeczne
z ekologicznymi. To jest waĪny postulat do wypeánienia, poniewaĪ rozwój jest
tym, co czynią jednostki i grupy spoáeczne, a nie tym, co jest robione dla nich.
W koncepcji zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich dominuje podejĞcie
terytorialne i kompleksowe, uwzglĊdniające produkcyjne, spoáeczne, kulturalne
i przyrodnicze aspekty rozwoju. JednoczeĞnie áączy w sobie dziaáania na róĪnych
szczeblach: globalnym, miĊdzynarodowym, np. w obrĊbie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym, co gwarantuje z jednej strony odpowiednie umocowanie prawne i finansowe, a z drugiej strony przekáada siĊ na dziaáania praktyczne. RozwiniĊcie idei rolnictwa zrównowaĪonego znajduje swój wyraz chociaĪby w dobrach publicznych, które wytwarza rolnictwo, a związanych z krajobrazem, zachowaniem
bioróĪnorodnoĞci, pozytywnym oddziaáywaniem na Ğrodowisko naturalne. WiąĪe
siĊ takĪe z koncepcją zmian WPR, a mianowicie z wyodrĊbnieniem obszarów
wiejskich o wysokich walorach przyrodniczych HNV (High Nature Value) i odpáatnoĞci za usáugi Ğrodowiskowe Ğwiadczone w zakresie prowadzenia rolniczej
dziaáalnoĞci produkcyjnej na takich terenach 82.
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Europejskie rolnictwo staje wobec wyzwaĔ ekonomicznych i Ğrodowiskowych, które wymuszają rozwaĪenie podstawowych zaáoĪeĔ produkcji ĪywnoĞci. Efektywna, konwencjonalna technologia produkcji ĪywnoĞci skutkowaáa
w bogatych krajach UE duĪym obciąĪeniem Ğrodowiska. W regionach, w których dopuszczono do daleko idącej industrializacji rolnictwa doprowadzono do
erozji gleb, zatrucia wody, ograniczenia bioróĪnorodnoĞci. ĩywnoĞü produkowana metodami przemysáowymi jest niskiej jakoĞci. W Polsce stosowano niski poziom nawoĪenia NPK i Ğrodków ochrony roĞlin a to stanowi przewagĊ konkurencyjną polskiego rolnictwa i umoĪliwia produkcjĊ zdrowej ĪywnoĞci. SpoáeczeĔstwo dostrzega problem wynikający z tego, Īe mamy kryzys Ğrodowiskowy
i energetyczny. W rolnictwie noĞnikami zrównowaĪonego systemu produkcyjnego wydają siĊ maáe i Ğrednie gospodarstwa, stosujące tradycyjne metody produkcji, sáuĪące zachowaniu bioróĪnorodnoĞci Ğrodowiska przyrodniczego. Nowe podejĞcie w polityce gospodarczej UE opiera siĊ na budowaniu inteligentnej
i zrównowaĪonej gospodarki. Problematyka zrównowaĪonego rozwoju odnosi siĊ
nie tylko do równowaĪenia gospodarki ze Ğrodowiskiem, ale takĪe zwraca uwagĊ
na wiele innych problemów, związanych z dyskryminacją na rynkach pracy, jakoĞcią Īycia mieszkaĔców oraz problemem ubóstwa i wykluczenia spoáecznego83.
NiemoĪliwe jest osiągniĊcie zrównowaĪenia rozwoju bez partycypacji
spoáecznej, wspóápracy róĪnych instytucji i organizacji, áączenia rozmaitych
dziedzin wiedzy, odwoáywania siĊ do róĪnych predyspozycji i kompetencji
czáowieka. Dziaáania na rzecz ochrony Ğrodowiska przynoszą wymierne efekty,
gdy spoáeczeĔstwo jest nią autentycznie zainteresowane, czáowiek zaĞ bardziej
szanuje przyrodĊ, gdy rozumie zachodzące w niej procesy i dostrzega skutki jego dewastacji czy skaĪenia. W kontekĞcie zrównowaĪonego rozwoju waĪna jest
zmiana wartoĞci i zachowaĔ ludzi, a to wymaga wyposaĪenia w wiedzĊ o funkcjonowaniu ekosystemów i uĞwiadomienia potrzeby chronienia róĪnorodnoĞci
biologicznej. Informacje na ten temat moĪna przekazywaü przez szeroką edukacjĊ ekologiczną84.
Reformy WPR UE miaáy i nadal mają przystosowywaü europejskie rolnictwo i obszary wiejskie do nowych wyzwaĔ związanych z bezpieczeĔstwem
ĪywnoĞci, konkurencyjnoĞcią produkcyjną sektora agrobiznesu, zrównowaĪonym rozwojem oraz ĪywotnoĞcią obszarów wiejskich. W 2010 r. Komisja Europejska przyjĊáa komunikat WPR w kierunku 2020 roku: sprostaü Īywieniowym,
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Ğrodowiskowym i terytorialnym wyzwaniom przyszáoĞci85. Waga tego problemu
wynika takĪe z faktu, Īe produkcja ĪywnoĞci wysokiej jakoĞci i efektywne wykorzystanie zasobów endogenicznych stanowi wspóáczeĞnie jeden z podstawowych czynników przesądzających o zdolnoĞciach konkurencyjnych regionu.
NajwaĪniejsze instytucje dziaáające na rzecz zrównowaĪonego i konkurencyjnego rolnictwa w 28 krajach Unii Europejskiej obrazuje rys.6. WaĪną rolĊ do
speánienia we wspieraniu zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej ma Komisja Europejska, w tym Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskiej Komisji Europejskiej (AGRI). Misją Dyrekcji Generalnej
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wspieranie zrównowaĪonego
rozwoju rolnictwa Europy oraz dbanie o dobrostan jej obszarów wiejskich. Misja
wypeániona zostanie poprzez nastĊpujące cele86:
x promowanie silnego i nowoczesnego sektora rolniczego, przestrzegającego
wysokich standardów ochrony Ğrodowiska i produkcji przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokiego poziomu Īycia spoáecznoĞci wiejskiej;
x wnoszenie wkáadu w zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich, w szczególnoĞci poprzez wsparcie sektora rolnego w przeksztaáceniach niezbĊdnych
wobec nowych wyzwaĔ, ochronĊ Ğrodowiska naturalnego i terenów wiejskich – szczególnie w obliczu zmian klimatu – oraz poprawĊ jakoĞci Īycia
na obszarach wiejskich przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu i tworzenia
miejsc pracy na wsi;
x promowanie europejskiego sektora rolnego w Ğwiatowym handlu.
Z racji przywiązania do wysokich standardów realizacji swych celów
i polityki, Dyrekcja Generalna zobowiązuje siĊ w szczególnoĞci do: wdraĪania
polityki w sposób skuteczny, z uwzglĊdnieniem zobowiązaĔ traktatowych oraz
miĊdzynarodowych, jak równieĪ potrzeby uproszczenia prawodawstwa, wnoszenia wkáadu do innych polityk wspólnotowych w dziedzinie spójnoĞci, konkurencyjnoĞci, zatrudnienia, badaĔ, Ğrodowiska naturalnego, bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci oraz polityk zewnĊtrznych (rozszerzenia, handlu i rozwoju), zarządzania
BudĪetem Wspólnoty w sposób zgodny z wysokimi standardami zarządzania
finansami, dbania o stosunek jakoĞci do ceny, legalnoĞü i prawidáowoĞü transakcji oraz o przejrzystoĞü. W swoich dziaáaniach ĞciĞle wspóápracuje z Parlamentem Europejskim i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Spoáecznym. Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoáeczny (EKES) naleĪy do unijnych instytucji,
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których zasadniczym celem jest rozpoznawanie opinii róĪnych Ğrodowisk na
temat przygotowywanych przez KomisjĊ Europejską lub Parlament Europejski
i RadĊ Europejską dokumentów lub projektowanych rozwiązaĔ prawnych
wzmacniających ochronĊ Ğrodowiska lub zrównowaĪony rozwój, w tym teĪ
kwestii związanych ze zrównowaĪonym rozwojem rolnictwa.
Rys. 6. Instytucje wspierające rozwój zrównowaĪonego rolnictwa
w Unii Europejskiej
Komisja Europejska (AGRI)
Parlament Europejski
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoáeczny

Copa-Cogeca

Ministerstwa Rolnictwa

Jeden z podstawowych celów tych instytucji to:
obrona i rozwijanie europejskiego modelu wielofunkcyjnego i zrównowaĪonego rolnictwa
Związki zawodowe
Organizacje branĪowe

Organizacje doradztwa
rolniczego

Agencje páatnicze

Izby Rolnicze

Instytuty
badawcze

Instytucje
prywatne

Organizacje rolników
Spóádzielnie

Samorząd
terytorialny

ħródáo: opracowanie wáasne.

Kolejną bardzo waĪną instytucją jest Copa-Cogeca – uznawana za zjednoczony gáos rolników i ich spóádzielni w Unii Europejskiej. Są to dwie organizacje reprezentujące 13 milionów rolników i ich rodzin oraz okoáo 38 000 spóádzielni, bĊdące jedną z najwiĊkszych i najbardziej aktywnych grup interesu
w Brukseli, silnie powiązaną z innymi europejskimi paĔstwami – Norwegią,
Szwajcarią, Turcją, Islandią. Copa – European farmers zrzesza 56 europejskich
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organizacji rolniczych, zaĞ Cogeca – European agri-cooperatives zrzesza 32
europejskie rolnicze organizacje spóádzielcze. Komitet COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) funkcjonujący od wrzeĞnia 1958 r. skupiaá 13
organizacji czáonkowskich z ówczesnych szeĞciu paĔstw czáonkowskich UE.
Sekretariat Komitetu Copa zostaá utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959 r.,
a 1 grudnia 1962 r. poáączyá siĊ z sekretariatem Komitetu Cogeca. Tak duĪy zasiĊg pozwala na reprezentowanie zarówno ogólnych, jak i specyficznych interesów rolników w Unii Europejskiej. Od samego początku Komitet Copa byá
uznawany przez wáadze Wspólnoty za organizacjĊ reprezentującą ogóá europejskiego rolnictwa. NajwaĪniejszym celem Komitetu Copa jest obrona i rozwijanie europejskiego modelu wielofunkcyjnego i zrównowaĪonego rolnictwa.
WĞród innych celów Copa wyróĪnia siĊ analizowanie wszelkich kwestii
związanych z rozwojem Wspólnej Polityki Rolnej, reprezentowanie interesów
sektora rolnictwa jako caáoĞci, poszukiwanie rozwiązaĔ, które leĪą we wspólnym interesie oraz utrzymywanie i rozwijanie stosunków z wáadzami Wspólnoty
oraz z innymi organizacjami przedstawicielskimi lub partnerami spoáecznymi na
poziomie europejskim. Komitet Copa skupia w sobie proces doradczy, decyzyjny i reprezentacyjny. W Polsce od wrzeĞnia 2002 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych byáa czáonkiem stowarzyszonym w Copa-Cogeca, a od lutego 2006 r. jest
peánoprawnym czáonkiem Copa87. Obecnie szeĞü polskich organizacji zrzeszonych jest w Copa, a są to: Krajowy Związek Rolników, Kóáek i Organizacji
Rolniczych, SolidarnoĞü RI, Samoobrona, Federacja BranĪowych Związków,
Krajowa Rada Izb Rolniczych i Ojczyzna. Prezydencja Komitetu Copa, (która
odbywa posiedzenia raz w miesiącu) oraz Prezydencja Komitetu Cogeca tworzą
wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracowaü porozumienie w
kwestiach dotyczących obu organizacji – Copa i Cogeca. Komitet Koordynacji
Politycznej (Policy Coordination Committee), co miesiąc debatuje nad waĪnymi
kwestiami horyzontalnymi i propozycjami grup roboczych, zanim zostaną one
przedstawione Prezydium. KaĪdego tygodnia Komitet wymienia informacje,
koordynuje dziaáania i wdraĪa decyzje Prezydium. Komitet Copa ma 50 grup
roboczych, które zajmują siĊ kwestiami związanymi z produkcją (np. zboĪa,
mleko, miĊso woáowe, wieprzowina) lub ogólnymi (np. ochrona Ğrodowiska,
rozwój obszarów wiejskich). WiĊkszoĞü grup roboczych jest wspólnych z Komitetem Cogeca, ale obie organizacje mają teĪ wáasne grupy robocze. Zajmują siĊ
one wszystkimi kwestiami związanymi z ich sektorem, z wáasnej inicjatywy
bądĨ na proĞbĊ Prezydium lub Przewodniczącego Komitetu Copa. Zadania
Komitetów Copa-Cogeca88:
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x ochrona ogólnych interesów rolnictwa,
x utrzymanie i rozwijanie stosunków z instytucjami UE oraz organizacjami
przedstawicielskimi na poziomie UE,
x poszukiwanie rozwiązaĔ sáuĪących wspólnym interesom.
Tematy, jakie podejmuje i realizuje Copa-Cogeca obejmują nastĊpujące
kwestie: rolnictwo zrównowaĪone, w tym jakoĞü i bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci,
dobrostan zwierząt, biotechnologia, Ğrodowisko, zdrowie, a takĪe funkcjonowanie spóádzielni, rozwój obszarów wiejskich, itp. Poprzez bliskie kontakty z Komisją ds. Rolnictwa i innymi Komisjami Parlamentu Europejskiego, uczestnictwo w przesáuchaniach publicznych, kontakt z posáami Copa-Cogeca stara siĊ
zbudowaü i utrzymaü komunikacjĊ oraz sieü informacji, wzbudziü zaufanie,
moĪliwie najszybciej wskazywaü nowe problemy i rozwiązania, opracowaü
wspólną opiniĊ, opartą na faktach, ustaliü plan dziaáania i terminy oraz wyznaczyü odpowiedzialne za to osoby, jasno mówiü o celach, finansach i dziaáaniach.
W krajach UE waĪną rolĊ na rzecz zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa
speániają izby rolnicze, np. celem izb rolniczych we Francji jest zrównowaĪone
i konkurencyjne rolnictwo w globalnym otoczeniu. Francuskie izby rolnicze
wchodzą w skáad SAFER i decydują o sprzedaĪy ziemi, podobnie jest w Niemczech i Austrii. W 2011 roku na terenie Francji funkcjonowaáo 113 Izb Rolniczych (92 Izby departamentalne, 21 Izb regionalnych, Staáe Zgromadzenie APCA). Rolą Staáego Zgromadzenie – APCA89 jest reprezentacja na poziomie
krajowym, europejskim i miĊdzynarodowym, koordynacja Sieci Izb Rolniczych,
usáugi i projekty na poziomie krajowym: informacja, komunikacja, strony internetowe, oprogramowania, szkolenia, promocja turystyki wiejskiej, koordynacja
sieci izb, Ğwiadczenie usáug na poziomie krajowym (promocja, szkolenia, strona
internetowa, oprogramowanie) oraz wykonywanie ekspertyz w zakresie polityki
krajowej, europejskiej i Ğwiatowej, ekspertyzy w zakresie polityki i ustawodawstwa dotyczącego zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Regionalne izby rolnicze zajmują siĊ koordynacją regionalnego programu rozwoju rolnictwa, upowszechnianiem wyników badaĔ naukowych i wyników modelowych ekonomicznych i technicznych innowacji do naĞladowania, czuwają
nad transferem wiedzy pomiĊdzy naukowcami i rolnikami, koncentracją usáug
na poziomie regionu oraz promocją turystyki wiejskiej. Departamentalne izby
rolnicze prowadzą doradztwo techniczne i ekonomiczne, organizują szkolenia,
realizują projekty rozwoju lokalnego i dostarczają rolnikom informacji. Zakres
tematyczny, jaki podejmują i realizują francuskie izby rolnicze obejmuje nastĊpujące kwestie90:
89
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x polityka w zakresie zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
x ekonomia (analiza rynku, biznes plan, itp.),
x ochrona Ğrodowiska, dziaáania rolno-Ğrodowiskowe,
x planowanie przestrzenne, rozwój terytorialny,
x leĞnictwo,
x produkcja roĞlinna,
x produkcja Īywca,
x szkolenia krótkookresowe dla rolników,
x marketing,
x turystyka wiejska i agroturystyka,
x zarządzanie gospodarstwem rolnym i opracowywanie strategii rozwoju,
x poprawa jakoĞci produktów rolniczych i spoĪywczych.
We Francji instytucje zaangaĪowane w zrównowaĪony rozwój rolnictwa
to: Ministerstwo Rolnictwa, instytucja zarządzająca nieruchomoĞciami rolnymi
(SAFER), agencje páatnicze (France Agri Mer – ASP), samorządy terytorialne,
izby rolnicze, instytuty badawcze, banki (Crédit Agricole), spóádzielnie, rolnicze
grupy techniczne (kontrola wydajnoĞci), centra rachunkowoĞci rolnej (CER),
instytucje ubezpieczeniowe (Groupama), instytucje prywatne. W Europie izby
rolnicze peánią wiele róĪnych funkcji, w tym m.in. prowadzą szkoáy rolnicze,
doradztwo.
Powiązania miĊdzy Ğrodowiskiem, spoáeczeĔstwem i gospodarką stanowią fundament idei zrównowaĪonego rozwoju. Wskazuje ona potrzebĊ áączenia
rozmaitych dziedzin wiedzy oraz odwoáywania siĊ do róĪnych dyspozycji
i kompetencji czáowieka. Dziaáania administracyjne na rzecz ochrony ekosystemu mogą przynieĞü pozytywne wyniki tylko wtedy, gdy wzbudzają zainteresowanie i aktywnoĞü spoáeczeĔstwa. Przesáanki te uzasadniają potrzebĊ integracji
polityki ochrony przyrody (takĪe w zakresie dziaáalnoĞci rolniczej)
z zagadnieniami ekonomicznymi oraz problemami spoáecznymi91. Implementacja zasad zrównowaĪonego rozwoju wiąĪe siĊ ze zmianą wartoĞci i wzorców
zachowaĔ, czyli stylu Īycia spoáeczeĔstwa. Przemiany te wymagają upowszechnienia i pogáĊbienia postaw proekologicznych92. WaĪną kwestią jest poczucie
odpowiedzialnoĞci za wspólne otoczenie przyrodnicze, jakie powinien mieü
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kaĪdy producent rolny93. BodĨce sprzyjające ksztaátowaniu postaw proekologicznych są róĪnorodne. Perspektywa korzyĞci ekonomicznych moĪe wywoáaü
poĪądane zachowania wobec Ğrodowiska nawet w wiĊkszym stopniu niĪ edukacja. Zasada ta obowiązuje przy realizowanych instrumentach WPR, które są
uwarunkowane normami rolno-Ğrodowiskowymi. Istotnym elementem zrównowaĪonego rozwoju jest koniecznoĞü zapewnienia ĪywotnoĞci obszarów wiejskich. Jest ona warunkowana wieloma czynnikami, m.in. sytuacją ekonomiczną
w rolnictwie, stwarzanymi moĪliwoĞciami dla aktywnoĞci pozarolniczej, a takĪe
indywidualnym postrzeganiem atutów Īycia na obszarach wiejskich94. ChociaĪ
zdaniem niektórych autorów trudno dzisiaj mówiü o tym, Īe dotychczasowa polityka rolna UE sprzyjaáa zrównowaĪonemu rozwojowi rolnictwa, wrĊcz przeciwnie, nastĊpowaáo pogáĊbienie dysproporcji rozwojowych w strukturach zasobowo-produkcyjnych miĊdzy poszczególnymi regionami i wewnątrz nich. Wynikaáo to gáównie z koncentracji retransferowanych dochodów w najwiĊkszych
i najsilniejszych gospodarstwach o relatywnie dobrej kondycji ekonomicznej,
a to pogáĊbiaáo takĪe zróĪnicowanie spoáeczne i Ğrodowiskowe95. NaleĪy tutaj
jednak nadmieniü, Īe w kaĪdym kraju UE wspieranie zrównowaĪonego rozwoju
rolnictwa na róĪnych poziomach zarządzania moĪe przebiegaü z róĪną siáą
i z róĪnym naciskiem na realizacjĊ poszczególnych celów rozwojowych. Powodem jest chĊü dostosowania wizji rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich do
aktualnej sytuacji spoáeczno-gospodarczej i Ğrodowiskowej w danym kraju. Na
poziomie gospodarstwa rolnego wspieranie zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa
powinno przebiegaü w sposób zindywidualizowany, przy uwzglĊdnieniu realiów
gospodarstwa, aktualnych grup interesów, przyjmowania wartoĞci spoáecznych
oraz realizowania polityki ekologicznej96. Proces równowaĪenia rolnictwa
w krajach UE nie przebiega jednakowo, poniewaĪ jest uzaleĪniony od zróĪnicowanej alokacji i efektywnoĞci zasobów wytwórczych zaangaĪowanych w rolnictwie regionów UE. Determinuje to róĪne ĞcieĪki wyrównywania rozwoju rolnictwa, a w konsekwencji integralnoĞü áadów: ekonomicznego, spoáecznego
i Ğrodowiskowego. Czynnik instytucjonalny, np. w postaci wspólnej polityki
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rolnej daje szanse na równowaĪenie wielorakich funkcji rolnictwa bez dyskryminacji którejkolwiek z nich97.
3.3. Znaczenie instytucji szczebla krajowego i regionalnego w rozwoju
zrównowaĪonego rolnictwa
OsiągniĊcie poziomu rolnictwa zrównowaĪonego, czyli rolnictwa ekonomicznie sprawnego oraz spoáecznie i Ğrodowiskowo odpowiedzialnego, jest jednym z gáównych obszarów badaĔ ekonomii rolnej. W związku z tym, Īe dziaáalnoĞü rolnicza opiera siĊ przede wszystkim na zasobach naturalnych wyniki produkcyjne rolnictwa są zdeterminowane uwarunkowaniami Ğrodowiskowymi.
ZaleĪnoĞü ta podlega jednak pewnym ograniczeniom, a mianowicie: wyczerpywalnoĞci zasobów naturalnych, w tym równieĪ ziemi o dobrej jakoĞci oraz zdolnoĞciom absorpcji Ğrodowiska do pocháaniania ujemnych efektów oddziaáywania rolnictwa, jak równieĪ znaczeniem jakoĞci Ğrodowiska dla Īycia
czáowieka. Szczególna rola rolnictwa zrównowaĪonego polega na takim korzystaniu z zasobów Ğrodowiska, w tym szczególnie ziemi, które pozwoliáoby na
uzyskanie odpowiedniego poziomu produkcji w sposób trwaáy, odnawialny,
przy zachowaniu jej ĪyznoĞci98. Wedáug Wilkina99 osiągniĊcie trwaáego i zrównowaĪonego rozwoju bĊdzie moĪliwe poprzez ograniczanie destrukcyjnego
wpáywu dziaáalnoĞci gospodarczej na Ğrodowisko przyrodnicze. Wymaga to
tworzenia instytucjonalnego wsparcia w postaci:
x upowszechniania zasad powiązania wsparcia dla rolnictwa z respektowaniem zasad ekologicznych (eco-conditionality),
x wdraĪania kodeksu dobrej praktyki rolniczej,
x upowszechniania programów rolnoĞrodowiskowych i páatnoĞci dla rolników
za zasáugi na rzecz ochrony Ğrodowiska,
x pobudzania drobnej przedsiĊbiorczoĞci,
x rozwoju infrastruktury technicznej i spoáecznej (w tym teĪ sportowej).
Losy wdraĪania i programowania zrównowaĪonego rozwoju zaleĪą od
prawidáowego okreĞlenia celów i wiodących polityk sektorowych. NiezbĊdna
jest ich integracja. DziĞ najbardziej zaniedbywana wydaje siĊ kwestia koordynacji celów spoáecznych i celów ochrony Ğrodowiska. Niewykluczone, Īe mamy
obecnie do czynienia nawet z regresem w tej dziedzinie. Sukces w tej sferze za97
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leĪy od zaangaĪowania poszczególnych podmiotów: rządu, przedsiĊbiorstw, organizacji pozarządowych i caáego spoáeczeĔstwa. W tej kwestii kluczową sprawą nadal wydaje siĊ edukacja i kampanie na rzecz zrównowaĪonego rozwoju,
gdyĪ ĞwiadomoĞü rangi tych zagadnieĔ jest wciąĪ niewystarczająca100.
Kwestie rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa i oddziaáywania na poziom
rozwoju infrastruktury leĪą w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szczególna rola przypada Ministerstwu, gdy prawo Unii Europejskiej nakáada
na uĪytkowników Ğrodków ochrony roĞlin obowiązek przestrzegania, począwszy
od 1 stycznia 2014 r. zasad integrowanej ochrony roĞlin. Odpowiednie zapisy
w tym zakresie znalazáy siĊ w Ustawie o ĝrodkach Ochrony RoĞlin. Integrowana
ochrona roĞlin jest sposobem ochrony przed szkodliwymi organizmami przy
wykorzystaniu wszystkich moĪliwych metod ochrony, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem metod niechemicznych w taki sposób, aby zminimalizowaü
zagroĪenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla Ğrodowiska naturalnego. Integrowana ochrona roĞlin opiera siĊ na znajomoĞci biologii organizmów szkodliwych dla roĞlin oraz na zaleĪnoĞci miĊdzy warunkami Ğrodowiskowymi a rozwojem populacji tych organizmów. Decyzje o wykonaniu zabiegu ochrony
roĞlin powinny byü podejmowane w oparciu o wyniki monitorowania wystĊpowania organizmów szkodliwych dla roĞlin z uwzglĊdnieniem progów ekonomicznej szkodliwoĞci agrofagów. Aby uáatwiü producentom rolnym sprostanie
tym wymogom na zlecenie Ministerstwa opracowywane są przez jednostki naukowo-badawcze metodyki integrowanej ochrony poszczególnych upraw. Metodyka jest sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej ministerstwa, podobnie jak Poradniki Dobrej Praktyki Ochrony RoĞlin. Gwarancją speánienia
integrowanej ochrony roĞlin jest przystąpienie do dobrowolnego systemu jakoĞci
i certyfikacji ĪywnoĞci – Integrowana Produkcja RoĞlin (IP). System IP jest nowoczesnym systemem jakoĞci zwracającym uwagĊ na ochronĊ Ğrodowiska
i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie pozwala na uzyskanie stosownego
certyfikatu i umieszczanie na páodach rolnych logo IP. ĝwiadczy ono o tym, Īe
produkcja odbywaáa siĊ wedáug metodyki IP, a w wytworzonych páodach rolnych nie zostaáy przekroczone dopuszczalne poziomy pozostaáoĞci Ğrodków
ochrony roĞlin, metali ciĊĪkich, azotanów oraz innych substancji szkodliwych.
Stąd najwaĪniejszym zadaniem resortu ministerstwa rolnictwa jest wdroĪenie
zasad integrowanej produkcji, nierozerwalnie związanej ze zrównowaĪonym
rozwojem rolnictwa101. WaĪną rolą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
100
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(MRiRW) w zakresie rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa jest realizacja Programu PDĩ – Poznaj Dobrą ĩywnoĞü, którego celem jest informowanie
o wysokiej jakoĞci polskich produktów ĪywnoĞciowych w celu zapewnienia
utrzymania staáego, bardzo wysokiego poziomu jakoĞci oznaczonych produktów
oraz wiarygodnoĞci pochodzenia surowców. Udziaá w programie jest dobrowolny i mogą w nim uczestniczyü przedsiĊbiorcy nie tylko z Polski, ale takĪe innych paĔstw czáonkowskich UE. Znak PDĩ – Poznaj Dobrą ĩywnoĞü przyznawany jest tylko wyrobom, które speániają kryteria, opracowane przez Kolegium
Naukowe ds. jakoĞci produktów ĪywnoĞciowych (np. miĊsa, mleka, jaj, miodów, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, owoców i warzyw oraz ich przetworów i innych) na okres 3 lat. Oznaczenie znakiem jakoĞci PDĩ jest informacją, która ma pomagaü konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego
produktu. JednoczeĞnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie
ĪywnoĞci, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakoĞci i róĪnorodnoĞci
ĪywnoĞci na Wspólnym Rynku. Oznaczenie to ma równieĪ na celu podnoszenie
zaufania konsumenta do produktu ĪywnoĞciowego poprzez informacjĊ o jego
wysokiej i stabilnej jakoĞci102. Inną waĪną funkcją Ministerstwa jest sprawowanie kontroli nad rolnictwem ekologicznym okreĞlanym jako system gospodarowania o zrównowaĪonej produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej. Produkcja ekologiczna
powinna áączyü przyjazne Ğrodowisku praktyki gospodarowania, wspomagaü
wysoki stopieĔ róĪnorodnoĞci biologicznej, wykorzystywaü naturalne procesy
oraz zapewniü wáaĞciwy dobrostan zwierząt. Jest to system wpáywający pozytywnie na Ğrodowisko naturalne, co teĪ przyczynia siĊ do osiągania szeroko rozumianych korzyĞci rolnoĞrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo
ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą siĊ strukturĊ popytu na rynku.
Konsumenci skáaniają siĊ ku tym produktom, chcą je kupowaü i zazwyczaj páacą
za nie wyĪszą cenĊ niĪ za produkty, które nie zostaáy wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejĞciem system rolnictwa ekologicznego jest systemem
rynkowym. Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroĞcie podaĪy wysokojakoĞciowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objĊtych byáo 3 760 gospodarstw o powierzchni
82 730 ha, a w 2011 r. byáo to juĪ 23 449 gospodarstw o powierzchni 605 519 ha.
Liczba przetwórni wzrosáa z 55 do 270. W Polsce udziaá rolnictwa ekologicznego
w caákowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 r. wynosiá zaledwie okoáo 0,3%,
a obecnie udziaá powierzchni ekologicznej w Polce wzrósá do 3,2%. Pochodną
wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolĊ i certyfikacjĊ. W 2011 r. takie kontrole przeprowadzaáo
102
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10 upowaĪnionych jednostek certyfikujących103. Udziaá Ministerstwa w zrównowaĪonym rozwoju rolnictwa jest takĪe zauwaĪalny poprzez czuwanie nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (o czym jest mowa w dalszej czĊĞci
niniejszego podrozdziaáu) oraz Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji
Rynkowej, w którym waĪna rola przypada doradztwu.
Bardzo waĪne jest poszerzanie wiedzy na temat związków gospodarki
i Ğrodowiska poprzez edukacjĊ i badania, a to juĪ rola instytucji doradczych.
ZrównowaĪony rozwój wymaga wiĊc edukacji i angaĪowania siĊ spoáeczeĔstwa
w zakresie zarządzania zasobami, rozwiązywania konfliktów na styku gospodarki, spoáeczeĔstwa i Ğrodowiska104. Poziom wyksztaácenia jest jednym z podstawowych czynników, które wpáywają na przyĞpieszenie zmian w ĞwiadomoĞci
spoáeczeĔstwa, równieĪ ĞwiadomoĞci ekologicznej. Jej ksztaátowanie polega na
zastosowaniu marketingu ekologicznego, którego istotą jest promowanie idei
ochrony przyrody poprzez zmianĊ postaw wobec rzeczy i rzeczywistoĞci technicznej. Zmiany te obejmują przede wszystkim ludzi máodych, którzy charakteryzują siĊ wiĊkszą wraĪliwoĞcią ekologiczną i są podatni na prądy myĞlowe doceniające rolĊ ekologii w Īyciu czáowieka105. Losy wdraĪania i programowania
zrównowaĪonego rozwoju zaleĪą od prawidáowego okreĞlenia celów i wiodących polityk sektorowych. Sukces w tej sferze zaleĪy od zaangaĪowania poszczególnych podmiotów: rządu, przedsiĊbiorstw, organizacji pozarządowych
i caáego spoáeczeĔstwa. W tej kwestii kluczową sprawą wydaje siĊ nadal edukacja i kampanie na rzecz zrównowaĪonego rozwoju, gdyĪ ĞwiadomoĞü rangi tych
zagadnieĔ nadal jest niewystarczająca106. Podobnie uwaĪa Zegar, który podkreĞla, Īe w modelu rolnictwa zrównowaĪonego powraca siĊ do umiejscowienia
procesu produkcji rolniczej w naturalnym agrosystemie, w którym dokonują siĊ
transformacje odnawialnych zasobów (energii sáonecznej, wiedzy) w produkty
rolnicze. Wymaga to gáĊbokich zmian szkolnictwa rolniczego i oĞwiaty oraz doradztwa107. Dlatego tak ogromna rola w zakresie zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa przypada instytucjom doradczym. Doradztwo publiczne realizuje wiele
kluczowych zadaĔ, peáni istotną rolĊ w systemie FAS (systemie doradztwa rolniczego), a wĞród gáównych zadaĔ publicznych jednostek doradztwa rolniczego
wymieniü naleĪy prowadzenie doradztwa obejmującego dziaáania na rzecz
103
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zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, rynków rolnych mające na celu poprawĊ poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjnoĞci rynkowej gospodarstw rolnych, oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkaĔców wsi. Ten ostatni aspekt, czyli
dziaáalnoĞü szkoleniowa i edukacyjna na rzecz rolników i mieszkaĔców obszarów wiejskich oraz szeroki zakres wsparcia są istotnym elementem róĪnicującym jednostki publiczne od prywatnych. System doradztwa rolniczego wystĊpujący w Polsce zapewnia odbiorcom swobodny wybór instytucji lub podmiotu
doradczego, które Ğwiadczą pomoc w ramach doradztwa indywidualnego. System ten obejmuje doradztwo publiczne i prywatne, a istniejące rozwiązania
prawne i organizacyjne umoĪliwiają realizacjĊ nowych celów w ramach propozycji legislacyjnych reformujących WPR i ukierunkowujących usáugi doradcze
w nowej perspektywie na 2014-2020 na zarządzanie gospodarstwem, zasady
dobrej kultury zgodnej z ochroną Ğrodowiska, praktyki korzystne dla klimatu
i Ğrodowiska, róĪnorodnoĞü biologiczną, ochronĊ wód, czy innowacyjnoĞü oraz
bezpieczeĔstwo pracy108. Rynek usáug doradczych jest obecnie zróĪnicowany.
NajwiĊksze tradycje oraz zasáugi w dziaáalnoĞci doradczej mają oĞrodki doradztwa rolniczego bĊdące paĔstwową instytucją wspierającą rozwój wsi i rolnictwa.
Równolegle od wielu lat dziaáa takĪe tzw. doradztwo branĪowe realizowane
przez firmy obsáugujące rolnictwo, zwáaszcza sprzedające nawozy, Ğrodki
ochrony roĞlin, nasiona czy maszyny rolnicze. W ostatnim okresie dynamicznie
rozwija siĊ takĪe sektor prywatnych usáug doradczych Ğwiadczonych przez wyspecjalizowane biura doradcze109. Doradztwo publiczne obejmujące kwestie
zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa na szczeblu krajowym Ğwiadczy Centrum
Doradztwa Rolniczego, zaĞ na poziomie regionalnym Wojewódzkie OĞrodki
Doradztwa Rolniczego. Podstawowym celem dziaáania tych jednostek jest zrównowaĪony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym takĪe
doradztwo rolno-Ğrodowiskowe110. Jednostki te poprzez pomoc rolnikom we wdraĪaniu programów rolno-Ğrodowiskowych, rolnictwa ekologicznego, zasad cross-compliance, a takĪe w pozyskiwaniu dofinansowania ze Ĩródeá zewnĊtrznych, podejmowaniu pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, w promocji produktów
regionalnych, lokalnych i bezpiecznej ĪywnoĞci, utrzymaniu bioróĪnorodnoĞci,
108
Raport koĔcowy z badania pt. „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
w Polsce w kontekĞcie speániania warunkowoĞci ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia
KE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Collect Consulting S.A., Katowice 2012, s. 6, 8.
109
S. Zawisza, Ocena usáug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Ekspertyza, Bydgoszcz 2008, s. 3.
110
Ustawa z dnia 22 paĨdziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.
Nr 215, poz. 2507, z póĨniejszymi zmianami).

71

zachowaniu dziedzictwa kulturowego czy tworzeniu inicjatyw oddolnych w postaci
lokalnych grup dziaáania wpáywają na realizacjĊ funkcji Ğrodowiskowej, ekonomicznej i spoáecznej.
Podobnie jak w innych krajach UE, w Polsce szczególnie waĪne miejsce
w zakresie rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa zajmują izby rolnicze. WĞród
wielu zadaĔ izb naleĪy podkreĞliü dziaáania na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz ksztaátowanie ĞwiadomoĞci ekologicznej oraz dziaáalnoĞü
informacyjną, doradczą i promocyjną w zakresie zdrowej ĪywnoĞci ekologicznej111. OĞrodki doradztwa oraz izby rolnicze biorą takĪe udziaá w realizacji dziaáaĔ promocyjno-informacyjnych o PROW 2007-2013 w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich (KSOW), która stanowi innowacyjny element dzisiejszej
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich112. W poszczególnych województwach Sekretariaty Regionalne (SR) zostaáy utworzone w UrzĊdach Marszaákowskich. KSOW jest czĊĞcią Pomocy Technicznej PROW, a gáównym jej
celem jest podejmowanie inicjatyw na rzecz coraz efektywniejszego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich, w tym takĪe rolnictwa, promowanie
bezpiecznej ĪywnoĞci i walorów Ğrodowiska przyrodniczego danego regionu.
Przyczynia siĊ takĪe do wymiany informacji i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów dotyczących rozwoju rolnictwa
i ochrony Ğrodowiska, m.in. poprzez organizowanie i dofinansowywanie wyjazdów studyjnych i targów zagranicznych113. Instytucja, jaką jest KSOW przyczynia siĊ tym samym do podniesienia konkurencyjnoĞci rolnictwa, poniewaĪ rolnicy uczestniczący w wyjazdach studyjnych i targach obserwują zaawansowane
nowe technologie, a nastĊpnie wdraĪają je w swoich gospodarstwach. Wedáug
M. Adamowicza promocja zrównowaĪonego i trwaáego rozwoju moĪe mieü
równieĪ istotne znaczenie dla jakoĞciowego wizerunku produkowanej w Polsce ĪywnoĞci. Mimo Īe rynek ĪywnoĞci ekologicznej nie rozszerzy siĊ zbytnio ponad obecne rozmiary, bĊdzie rosáo znaczenie rynku produktów regionalnych i lokalnych. Polska ma w tym zakresie wiele szans do wykorzystania
i naleĪy uczyniü wszystko, by ich nie zaprzepaĞciü114.
WĞród innych instytucji podejmujących, realizujących i promujących
dziaáania w zakresie zrównowaĪonego rolnictwa na szczeblu regionalnym są
111
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3; Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2006 r. Nr 200, poz. 1472;
z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 139, poz. 876.
112
EU Rural Review, The Magazine from the European Network for Rural Development,
no. 3, 2010, s. 7, 9.
113
http://ksow.pl/ksow/plan-dzialania.html.
114
M. Adamowicz, Zjawiska i procesy globalne a rozwój wsi i rolnictwa w Polsce [w:] Polska wieĞ
2025. Wizja rozwoju, J. Wilkin (red.), Wyd. Fundusz Wspóápracy, Warszawa 2005, s. 123.
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agencje páatnicze: ARiMR, ANR, ARR, samorządy województw, instytucje
prywatne, organizacje non-profit. Wsparcie oferowane przez wymienione instytucje przyjmuje formĊ szkoleĔ, doradztwa, publikacji, a takĪe pomocy finansowej dla inicjatyw pozwalających na zrównowaĪony rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest
odpowiedzialna za realizacjĊ Wspólnej Polityki Rolnej UE jeĞli chodzi o dynamizowanie przemian rozwojowych rolnictwa i poprawĊ konkurencyjnoĞci gospodarstw rolnych, realizacjĊ programów rolnoĞrodowiskowych rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii, a takĪe o dbaáoĞü o poprawĊ
stanu infrastruktury znajdującej siĊ w otoczeniu rolnictwa115. Agencja Rynku
Rolnego (ARR) zostaáa powoáana w celu stabilizacji rynków surowców i produktów rolniczych, gáównie przez dziaáania interwencyjne, a tym samym dochodów ludnoĞci rolniczej, promowania bezpiecznych produktów rolnych
i ĪywnoĞciowych, metod ich produkcji a takĪe systemów jakoĞci116. Agencja
NieruchomoĞci Rolnych (ANR) jest instytucją odpowiedzialną za prywatyzacjĊ
i racjonalne zagospodarowanie majątku paĔstwowego w rolnictwie117, wykonywanie praw z udziaáów i akcji w spóákach hodowli roĞlin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, bezpáatne przekazywanie gruntów samorządom, np. pod budowĊ oczyszczalni Ğcieków, stacji uzdatniania wody, itp.
W poprawie stanu infrastruktury technicznej i spoáecznej niezbĊdnej do
rozwoju dziaáalnoĞci gospodarczej duĪa rola przypada samorządom terytorialnym, które najbardziej znają potrzeby infrastrukturalne swoich regionów. Samorząd województwa okreĞla i realizuje strategiĊ rozwoju województwa, której
wyniki i osiągniĊcia przynoszą wiele korzyĞci dla mieszkaĔców w najwaĪniejszych potrzebach Īycia, związanych z budownictwem, transportem prywatnym
i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Opracowanie i wykonanie strategii tworzy lepsze warunki do rozwoju maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw, poprawy sytuacji na rynku pracy, a w szczególnoĞci wspiera wielofunkcyjny rozwój wsi,
tworząc korzystniejsze warunki zarówno dla rolnictwa, jak i pozarolniczej dziaáalnoĞci mieszkaĔców terenów wiejskich. Samorząd województwa zmierza do
zagwarantowania lepszych dróg w województwie, lepszej komunikacji, w tym
komunikacji elektronicznej oraz budowy urządzeĔ ochrony Ğrodowiska, dla zapewnienia moĪliwoĞci realizacji nowoczesnych inwestycji przemysáowych
115
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i handlowych, tworzących nowe miejsca pracy. Jednym z najwaĪniejszych sposobów osiągania tych rezultatów jest peáne, gospodarne i oszczĊdne wykorzystanie pieniĊdzy z Unii Europejskiej przeznaczonych na te zadania.
WĞród pozostaáych instytucji dziaáających na szczeblu regionalnym naleĪy wymieniü WFOĝiGW, którego podstawowym celem jest poprawa stanu Ğrodowiska, zrównowaĪone gospodarowanie jego zasobami i ochrona róĪnorodnoĞci biologicznej. Na szczeblu krajowym i regionalnym dziaáa takĪe wiele organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeĔ mających na celu propagowanie
zrównowaĪonego rozwoju, w tym takĪe rolnictwa, np. fundacja Instytut na rzecz
Ekorozwoju, czy Stowarzyszenie Forum Rolnictwa Ekologicznego. Coraz wiĊkszą rolĊ zaczynają odgrywaü instytucje prywatne, w tym podmioty handlujące
Ğrodkami produkcji rolnej, prywatne firmy konsultingowe i wiele innych118.
Wszystkie wymienione wyĪej instytucje szczebla regionalnego nawiązują
wspóápracĊ miĊdzy sobą i pozyskują coraz to nowych partnerów do realizacji
róĪnorodnych dziaáaĔ i projektów na rzecz dynamizowania rozwoju rolnictwa
i dbaáoĞci o Ğrodowisko przyrodnicze. W przyszáoĞci powyĪsze instytucje mogą
wykazaü siĊ duĪą aktywnoĞcią w związku z realizacją II filaru WPR, tj. Priorytetu I PROW na lata 2014-2020 jakim jest Transfer wiedzy i innowacji. Przewidziano tutaj trzy dziaáania: Transfer wiedzy i innowacji, Doradztwo oraz
WspóápracĊ, w ramach których bĊdą moĪliwe dziaáania doradcze, szkoleniowe
oraz porozumienia miĊdzy oĞrodkami doradztwa rolniczego czy izbami rolniczymi a instytutami naukowymi, uczelniami wyĪszymi. W ramach wspóápracy
instytucje mogą organizowaü szkolenia, seminaria, konferencje, z zakresu zrównowaĪonej produkcji rolnej, leĞnej i przetwórstwa rolno-spoĪywczego, podejmowaü dziaáania mające na celu upowszechnianie wĞród rolników i podmiotów
sektora rolnego i przetwórczego wiedzy na temat innowacji, dobrych praktyk
w produkcji rolniczej, leĞnej i przetwórstwie rolno-spoĪywczym. WaĪnym aspektem jest tutaj fakt, Īe instytucje bĊdą mogáy pozyskiwaü pieniądze na organizowanie wyjazdów studyjnych do innowacyjnych gospodarstw i firm w kraju i za granicą, gdyĪ jak wynika z badaĔ przynosi to efekty w praktyce gospodarczej119.
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Wszystkie wymienione wyĪej instytucje realizują gáównie dziaáania związane z edukacją, promocją i wdraĪaniem zrównowaĪonego rozwoju, zajmowaniem stanowiska w sprawie ochrony gleb, wód, powstawaniem biogazowni rolniczych, realizowaniem programów rolnoĞrodowiskowych, problematyką GMO,
wydawaniem opinii oraz ocen stanu zrównowaĪonego rozwoju w Polsce. Istotną
kwestią jest pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych na projekty sáuĪące
wzmacnianiu zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa, w tym takĪe rozwoju infrastruktury. Tym bardziej, Īe jak wynika z badaĔ w krajach wysokorozwiniĊtych
i o zrównowaĪonym wzroĞcie gospodarczym juĪ dawno zauwaĪono, Īe trzeba
dokonaü retransferu na rzecz rolników tej nadwyĪki, która wypáywa poza rolnictwo implementując okreĞloną politykĊ wsparcia i subwencji. Tak postĊpuje UE,
a takĪe w mniejszym stopniu Stany Zjednoczone, Norwegia, Szwajcaria, Japonia. Dziaáania protekcyjne są podyktowane ĞwiadomoĞcią, Īe dysproporcje
strukturalne wywoáane opóĨnieniem w rozwoju rolnictwa, a przez to takĪe sektora rolno-ĪywnoĞciowego prĊdzej, czy póĨniej obciąĪą rozwój gospodarstw,
gmin, regionów, czego konsekwencje poniosą zarówno producenci jak konsumenci120. Dlatego waĪną kwestią jest dokonanie oceny wsparcia z funduszy
i programów UE w zakresie poprawy infrastruktury jako czynnika zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 jest programem realizującym koncepcjĊ zrównowaĪonego
i wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego kraju. Realizuje jednoczeĞnie cele
ekonomiczne, spoáeczne i Ğrodowiskowe. Tereny wiejskie w Polsce charakteryzują siĊ niekorzystną strukturą obszarową, duĪym rozdrobnieniem rozáogów
gruntów oraz nienajlepszym stanem infrastruktury technicznej i spoáecznej. Dlatego teĪ waĪną rolĊ w zmianie tego stanu rzeczy odgrywa dziaáanie PROW
2007-2013: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leĞnictwa PROW 2007-2013 (dziaáanie 125), które jest
wdraĪane w dwóch schematach: schemat I Scalanie gruntów i schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Celem tego dziaáania jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw poprzez prace scaleniowe, wytyczenie
i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leĞnych
oraz dojazdów do zabudowaĔ gospodarczych, wydzielenie, bez procedury wywáaszczeniowej niezbĊdnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i spoáecznej w ramach postĊpowania scaleniowego, poprawa jakoĞci gleb przez regulacje stosunków wodnych, zwiĊkszenie retencji wodnej i ochrona uĪytków rolnych przed powodziami. Beneficjentem moĪe byü w przypadku schematu I Starosta, zaĞ schematu II Wojewódzki Zarząd Melioracji i UrządzeĔ Wodnych.
120
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Oceniając to dziaáanie naleĪy stwierdziü, Īe schemat 1 – scalanie gruntów ma
wpáyw na poprawĊ struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych
oraz gruntów leĞnych, poprawĊ efektywnoĞci gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz uáatwienie mechanizacji upraw rolnych oraz poprawĊ efektywnoĞci przestrzeni wiejskiej. WystĊpuje jednak niskie zainteresowanie scalaniem wĞród rolników121. Pomoc udzielana w ramach schematu I Scalanie
gruntów sáuĪy poprawie struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych, ale beneficjentem jest starosta jako organ prowadzący postĊpowanie scaleniowe (ale postĊpowanie moĪe byü wszczĊte na wniosek wiĊkszoĞci wáaĞcicieli
gospodarstw rolnych poáoĪonych na projektowanym obszarze scalenia). Refundacji podlegają koszty kwalifikowane w wysokoĞci nieprzekraczającej 75% tych
kosztów w ramach wnioskowanej pomocy, z tymĪe nie wiĊcej niĪ 500 euro na
1 ha gruntów objĊtych postĊpowaniem scaleniowym w województwach lubelskim, podkarpackim, maáopolskim, Ğląskim i ĞwiĊtokrzyskim, poniesionych na
opracowanie projektu scalenia oraz 350 euro/ha w pozostaáych województwach.
Samorządy gmin za poĞrednictwem wáaĞciwego terytorialnie starosty powiatu
wystĊpują z wnioskiem o pomoc finansową do miejscowego UrzĊdu Marszaákowskiego. Scalanie gruntów odgrywa równieĪ istotną rolĊ w urządzaniu przestrzeni wiejskiej, stymulując speánianie przez te obszary swoich funkcji, m.in.
w sferze gospodarczej, spoáecznej i Ğrodowiskowej. NajwiĊcej wniosków záoĪonych i pozytywnie rozpatrzonych byáo w województwach zachodniopomorskim
i lubelskim, czyli regionach typowo rolniczych (tab. 8). Województwo ĞwiĊtokrzyskie i áódzkie uplasowaáy siĊ na ostatnim miejscu pod wzglĊdem absorpcji
Ğrodków na poprawianie infrastruktury związanej z rozwojem oraz dostosowaniem rolnictwa i leĞnictwa. Potwierdzeniem tego jest obliczony wskaĨniki absorpcji, którego wartoĞci w województwie áódzkim i ĞwiĊtokrzyskim są najniĪsze w skali kraju.
WaĪnym dziaáaniem mającym wpáyw na poprawĊ infrastruktury rolnictwa
i obszarów wiejskich jest dziaáanie osi 3 PROW 2007-2013: Podstawowe usáugi
dla gospodarki i ludnoĞci wiejskiej. Celem tego dziaáania jest poprawa elementów infrastruktury technicznej warunkujących rozwój spoáeczno-gospodarczy,
co przyczyni siĊ do poprawy warunków Īycia i prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej. Beneficjentem moĪe byü samorząd gminy. Zakres inwestycji realizowanych w ramach dziaáania wynika z lokalnych potrzeb i cieszy siĊ ono duĪym
zainteresowaniem, poniewaĪ juĪ na koniec 2009 r. wartoĞü záoĪonych wniosków
stanowiáa prawie 100% dostĊpnej alokacji. Inwestycje w infrastrukturĊ techniczną powinny podnieĞü jakoĞü Īycia i warunki prowadzenia dziaáalnoĞci go121
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spodarczej – zarówno rolniczej, jak i pozarolniczej. NajwiĊcej wniosków záoĪono w województwach wielkopolskim i mazowieckim – przy czym przewaĪaáy
projekty z zakresu gospodarki wodno-Ğciekowej – 84,9% zatwierdzonych operacji. Ze wzglĊdu na realizacjĊ nowych wyzwaĔ limit na dziaáanie zwiĊkszono
o prawie 70 mln euro. W dziaáaniu wprowadzono zmiany proceduralne, które
umoĪliwiáy gminom rozpoczynanie procedury zamówieĔ publicznych przed
záoĪeniem wniosku o wsparcie realizacji operacji. DziĊki temu skróciá siĊ czas
od podpisywania umowy o realizacjĊ operacji do uzyskania páatnoĞci.
Tabela 8. Wykorzystanie Ğrodków finansowych z PROW 2007-2013 w ramach
dziaáania 125 wedáug województw
Województwa

DolnoĞląskie
Kujawsko-pomorskie**
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leĞnictwa
liczba wydakwota zrealizowskaĨnik
nych decyzji wanych páatnoĞci
absorpcji*
(mln zá)
32
41,8
0,81
43
40,9
1,28
58
111,0
1,17
26
45,4
1,36
12
10,2
0,30
18
22,5
0,42
50
72,4
0,68
11
8,0
0,66
18
29,2
0,48
35
32,0
1,25
32
35,9
1,10
31
31,8
0,79
10
18,7
0,41
55
49,6
2,02
55
146,6
1,04
96
67,9
3,59
582
763,9
-

* WskaĨnik absorpcji = udziaá regionu w liczbie umów podpisanych w ramach dziaáania/udziaá regionu w liczbie gmin w kraju (stan na 01.01.2013 r. wg GUS); ** Obszar objĊty
badaniami empirycznymi (wiĊcej w metodyce badaĔ).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ARiMR (stan na 30.09. 2013 r.).

Stwierdzono zaleĪnoĞci miĊdzy inwestycjami gmin w infrastrukturĊ techniczną a tendencjami do podejmowania inicjatyw gospodarczych i spoáecznych
na poziomie lokalnym. Dziaáanie to ma wiĊc duĪe znaczenie dla odwrócenia ne77

gatywnych tendencji gospodarczych i spoáecznych na obszarach wiejskich122.
Dane zawarte w tabeli 9 wskazują na najwiĊkszą aktywnoĞü w tym zakresie samorządów gmin regionu Lubelszczyzny, co potwierdza równieĪ wyliczony
wskaĨnik absorpcji. Najmniej aktywne w tym wzglĊdzie są samorządy gmin
Opolszczyzny i ĝwiĊtokrzyskiego. Jeden z najniĪszych wartoĞci wskaĨnika absorpcji uzyskaáy takĪe gminy poáoĪone w regionie ĝląska.
Rolnictwo ma bardzo istotny wpáyw na stan Ğrodowiska naturalnego, poniewaĪ krajobraz obszarów wiejskich jest uksztaátowany w znacznym stopniu
przez dáugotrwaáą dziaáalnoĞü rolniczą, stanowiącą o mozaice krajobrazowej
i róĪnorodnoĞci, a takĪe bogactwie gatunkowym roĞlin i zwierząt, związanych
w róĪnym stopniu z gospodarowaniem przez czáowieka. Istnienie niektórych
cennych ze wzglĊdów przyrodniczych siedlisk byáoby niemoĪliwe bez kontynuacji tradycyjnej dziaáalnoĞci rolniczej. Z drugiej strony rolnictwo moĪe stanowiü
zagroĪenie dla Ğrodowiska przy maáo zrównowaĪonym zuĪyciu zasobów naturalnych, nadmiernemu i nieracjonalnemu nawoĪeniu, niedostosowanej agrotechnice, braku przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej. Rolnictwo ma wpáyw
na wiele elementów Ğrodowiska, m.in. na: zasoby wodne, róĪnorodnoĞü biologiczną i stan siedlisk przyrodniczych, stan gleb, krajobraz, a nawet, w szerszym
kontekĞcie – klimat124. WystĊpuje konflikt miĊdzy procesem modernizacji rolnictwa i intensyfikacji produkcji rolnej a zachowaniem zasobów róĪnorodnoĞci
biologicznej. Modernizacja i intensyfikacja produkcji rolnej prowadzi do monokultur, uproszczenia struktury krajobrazu, specjalizacji produkcji, wysokiego
zuĪycia chemicznych Ğrodków produkcji i ochrony roĞlin, nasilenia zjawisk
związanych z erozją, eutrofizacją, zaburzeniem stosunków wodnych oraz degradacją gleb. Dlatego teĪ dobrze siĊ staáo, Īe zauwaĪono koniecznoĞü rozwoju rolnictwa w UE i w Polsce, która zapewni symbiozĊ produkcji rolnej i ochrony
róĪnorodnoĞci biologicznej. PodjĊto dziaáania na rzecz rozwoju alternatywnych
metod produkcji rolniczej, takich jak rolnictwo integrowane, ekologiczne,
wprowadzono delimitacjĊ terenów o wysokich walorach przyrodniczych i wdraĪanie tam restrykcyjnych instrumentów ochrony zasobów przyrodniczych i instrumentów rekompensat (zachĊt finansowych)125. Dlatego bardzo waĪne jest
zwrócenie uwagi na realizacjĊ dziaáania 214 program rolnoĞrodowiskowy (osi II
PROW 2007-2013), który w znacznym stopniu przyczynia siĊ do utrzymania
lub poprawy systemów zrównowaĪenia uĪytkowania gruntów rolnych. Pozwala
122

Ocena Ğredniookresowa…, op. cit., s. 14, 28, 29.
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007.
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A. Liro, Stan Ğrodowiska naturalnego na terenach wiejskich [w:] Raport o stanie wsi. Polska
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skutecznie integrowaü ochronĊ Ğrodowiska z rozwojem gospodarki rolnej w taki
sposób, aby minimalizowaü negatywne efekty rolnictwa i maksymalizowaü jego
pozytywne oddziaáywania. Program rolnoĞrodowiskowy ma takĪe rangĊ jednego
z waĪniejszych dziaáaĔ na rzecz zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich,
jest obowiązkowy we wszystkich krajach UE i polega na przyznawaniu gratyfikacji rolnikom, speániającym standardy ochrony Ğrodowiska, stosującym dodatkowo proekologiczne metody produkcji126. W stosunku do PROW 2004-2006
zwiĊkszyáo siĊ zainteresowanie pakietami: rolnictwo zrównowaĪone i rolnictwo
ekologiczne. Są to pakiety obligujące do realizacji zasad zrównowaĪonego uĪytkowania gruntów. Najmniejszym zainteresowaniem w obecnych i poprzednim
okresie programowania cieszy siĊ pakiet: strefy buforowe. Kwota przeznaczona
na realizacjĊ caáego dziaáania 214 w ramach PROW 2007-2013 wedáug danych
ARiMR wynosi 8 296 955 625 zá. PáatnoĞci są w formie zryczaátowanej jako
rekompensata utraconego dochodu, dodatkowo poniesionych kosztów oraz
kosztów transakcyjnych. Pomoc jest wieloletnia (5 lat) i wypáacana jest corocznie na wniosek rolnika zgodnie z ustalonymi kwotami ryczaátowymi,
w zaleĪnoĞci od pakietu. Gáównym zaáoĪeniem programu jest promowanie produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z wymogami ochrony Ğrodowiska
i przyrody. àączna powierzchnia gruntów objĊtych programem rolnoĞrodowiskowym z PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 w 2010 roku
obejmowaáa powierzchniĊ 1 601 581 ha. Pakietami obligującymi do realizacji
zasad zrównowaĪonego uĪytkowania gruntów są rolnictwo zrównowaĪone i rolnictwo ekologiczne (obejmują powierzchniĊ 664 tys. ha). Do zachowania bioróĪnorodnoĞci na cennych przyrodniczo siedliskach i ochrony zagroĪonych gatunków ptaków przyczyniają siĊ pakiety realizowane na ekstensywnych trwaáych
uĪytkach zielonych i na obszarach Natura 2000 (131 397 ha)127. Dziaáanie 214
program rolno-Ğrodowiskowy cieszy siĊ doĞü duĪą popularnoĞcią, najwiĊcej
wniosków záoĪonych i pozytywnie rozpatrzonych byáo w województwie lubelskim, najmniej zaĞ na ĝląsku (tab. 3). Jednak najwyĪsze wartoĞci wskaĨników
absorpcji odnotowano w województwach zachodniopomorskim, warmiĔsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim, czyli regionach typowo rolniczych, gdzie wystĊpują duĪe gospodarstwa rolne – o najwiĊkszej przeciĊtnej powierzchni gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyĪej 1 ha UR w skali
kraju, która wg GUS w 2010 r. wynosiáa ponad 21 ha (9,8 ha Ğrednio w kraju).
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K. Kociszewski, Programy rolnoĞrodowiskowe w Polsce – stan obecny i perspektywy [w:]
WieĞ i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, S. Sokoáowska (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 174.
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Tabela 9. Wykorzystanie Ğrodków finansowych z PROW 2007-2013 w ramach
dziaáania Podstawowe usáugi dla gospodarki i ludnoĞci wiejskiej
wedáug województw
Województwa

DolnoĞląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Podstawowe usáugi dla gospodarki i ludnoĞci wiejskiej
liczba wykwota zrealizowanych
wskaĨnik
danych depáatnoĞci
absorpcji*
cyzji
(mln zá)
209
168,8
5,4
317
165,1
8,2
386
283,4
10,0
157
79,6
40,1
255
173,8
6,6
242
180,6
6,2
382
268,2
9,9
103
73,7
2,7
257
187,4
6,6
205
156,5
5,3
205
104,3
5,3
178
135,3
4,6
166
135,5
4,3
249
180,9
6,4
367
367,4
9,5
198
105,4
5,1
3 876
2 765,9
-

* WskaĨnik absorpcji I = udziaá regionu w liczbie umów podpisanych w ramach dziaáania/udziaá regionu w liczbie gmin w kraju (stan na 01.01.2013 r. wg GUS).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ARiMR (stan na 31.05. 2013 r.).

Województwa Ğląskie i áódzkie uplasowaáy siĊ na ostatnim miejscu pod
wzglĊdem absorpcji Ğrodków finansowych na realizacjĊ programów rolnoĞrodowiskowych. WáaĞnie te dwa województwa, áącznie z dolnoĞląskim charakteryzuje wystĊpowanie najmniejszego odsetka powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w powierzchni ogóáem – áódzkie:
19,7%, Ğląskie 22,1%, dolnoĞląskie najmniej w kraju tylko 18,5% (Ğrednio
w Polsce 32,4%). Analizując stopieĔ wykorzystania Ğrodków finansowych dostĊpnych w ramach wybranych dziaáaĔ PROW 2007-2013 związanych ze zrównowaĪonym rozwojem rolnictwa naleĪy stwierdziü, Īe najkorzystniej pod tym
wzglĊdem wypadá region Lubelszczyzny, zaĞ najmniej korzystnie region ĝląska.
Konkludując naleĪy stwierdziü, Īe pozytywne czynniki w dziedzinie oddziaáywania rolnictwa na Ğrodowisko to:
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x aktywizacja systemu doradztwa i upowszechniania wĞród rolników wiedzy
o dobrych praktykach rolniczych i proĞrodowiskowych,
x wdroĪenie efektywnych instrumentów ochrony Ğrodowiska i przyrody, np.
wzajemnej zgodnoĞci cross-compliance, które mają zapobiegaü szkodliwym
praktykom rolniczym, co jednak nie przyczynia siĊ do zachowania obszarów
HNV (High Nature Value),
x finansowanie inwestycji proĞrodowiskowych prowadzących do poprawy
stanu sanitacji wsi.
Tabela 10. Wykorzystanie Ğrodków finansowych z PROW 2007-2013 w ramach
dziaáania 214 wedáug województw
Województwa

DolnoĞląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

liczba
wydanych decyzji
16 392
37 718
54 429
12 941
17 577
23 605
43 281
8 643
32 220
37 014
26 415
5 840
29 703
31 063
39 529
24 033
440 403

Programy rolnoĞrodowiskowe
kwota zrealizowskaĨnik
wanych páatnoĞci absorpcji
(mln zá)
I*
206,3
312,6
322,2
223,2
80,6
114,0
295,8
82,5
191,9
277,8
292,1
43,0
108,5
401,0
337,9
471,5
3 760,9

0,93
2,00
1,02
1,93
0,47
0,52
0,64
1,11
0,78
1,53
2,22
0,26
1,02
2,50
1,14
2,75
-

wskaĨnik
absorpcji
II**
0,89
1,19
0,95
2,03
0,32
0,70
0,60
0,67
1,13
1,07
1,50
0,38
0,81
1,57
0,78
2,03
-

* WskaĨnik absorpcji I = udziaá regionu w liczbie umów podpisanych w ramach dziaáania
214/udziaá regionu w liczbie gospodarstw rolnych w kraju (o pow. powyĪej 1 ha UR);
** WskaĨnik absorpcji II = udziaá regionu w kwocie zawartych umów w ramach dziaáania
214/udziaá regionu w powierzchni UR w kraju.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ARiMR (stan na 30.09. 2013 r.).

Od 2009 r. w Polsce obowiązuje instrument wzajemnej zgodnoĞci, który warunkuje uzyskanie páatnoĞci bezpoĞrednich. Skáada siĊ z trzech grup
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wymagaĔ o charakterze rolno Ğrodowiskowym (pierwsze dwa stosuje siĊ
w Polsce od 2004 r.):
1. Utrzymanie caáego obszaru gospodarstwa w dobrej kulturze (Good Agricultural and Environmental Conditions – GAEC) sáuĪącej zrównowaĪonemu gospodarowaniu ziemią;
2. Utrzymanie powierzchni trwaáych uĪytków zielonych na odpowiednim poziomie w celu niedopuszczenia do zanikania áąk i pastwisk;
3. Speánienie ustawowych warunków gospodarowania w zakresie standardów
ochrony Ğrodowiska, czyli dyrektyw dotyczących ochrony wód, siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, dzikiego ptactwa i ochrony gleb.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe tylko dobrze zachowane i niezdegradowane pod
wzglĊdem przyrodniczym ekosystemy mogą áagodziü wpáyw zmian klimatu
i adoptowaü siĊ do tych zmian, co jest szczególnie istotne w okresie globalnego
ocieplenia.
Aby sprostaü tym wszystkim wymaganiom, potrzebne jest funkcjonowanie
instytucji, w tym inkubatorów przedsiĊbiorczoĞci, które pomogą zdywersyfikowaü
dziaáalnoĞü mikro, maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw oraz gospodarstw rolnych
w powiązaniu z potrzebami zachowania i odtwarzania róĪnorodnoĞci biologicznej.
Ponadto niezbĊdne są instytucje, które zajmą siĊ promocją obszarów cennych przyrodniczo nie tylko w skali kraju, ale takĪe Europy i Ğwiata. NiezbĊdne są tutaj dziaáania instytucji doradczych, które pomogą rolnikom i przedsiĊbiorcom sprostaü
wymaganiom oraz wypracowaü dobre praktyki ochrony poszczególnych siedlisk
i gatunków oraz w pozyskaniu dofinansowania z funduszy UE jako rekompensaty
za podejmowanie dziaáaĔ proekologicznych. Ponadto instytucje edukacyjne i samorząd terytorialny powinien zwróciü uwagĊ na przekazywanie i uzupeánianie wiedzy
wĞród dzieci i máodzieĪy, potencjalnych rolników i przedsiĊbiorców. Wspieranie
zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa ma na celu zapewnienie alternatywnych Ĩródeá dochodów, realizowanie produkcji rolnej zgodnie z wymogami Ğrodowiska
i dobrostanem zwierząt (cross compliance) przy zachowaniu ĪyznoĞci gleby, bogactwa siedlisk bioróĪnorodnoĞci, walorów krajobrazowych. Koncepcja rolnictwa
zrównowaĪonego wskazuje na moĪliwoĞü áączenia tych funkcji poprzez ksztaátowanie produkcji rolnej zgodnie z wymogami Ğrodowiska i zachowaniem krajobrazu oraz podejmowanie przez gospodarstwa dodatkowych dziaáaĔ skierowanych na
dywersyfikacjĊ dziaáalnoĞci rolniczej. Podstawową rolĊ odgrywa tutaj poprawa
stanu infrastruktury technicznej i spoáecznej. WáaĞciwe doradztwo i skuteczne dziaáania instytucji są bardzo istotne, poniewaĪ jak podaje Pretty128 obecnie koncepcja
rolnictwa zrównowaĪonego koncentruje siĊ na technologiach i praktykach rolni128

J. Pretty, Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence. Philosophical
Transactions of the Royal Society B, Vol. 363, no. 1491, 2008, s. 447, 451.
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czych, które nie mają szkodliwych skutków Ğrodowiskowych, są dostĊpne i efektywne dla rolników, prowadzą do zwiĊkszenia produktywnoĞci rolnictwa. Rolnictwo zrównowaĪone wymaga: integracji procesów biologicznych i ekologicznych w
procesie produkcji rolnej, minimalizowania zuĪycia zasobów nieodnawialnych,
substytucji nakáadów zewnĊtrznych przez kapitaá ludzki, a przede wszystkim
zwiĊkszenia zdolnoĞci ludzi do wspóádziaáania w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów dotyczących zasobów naturalnych, ochrony roĞlin, nawodnieĔ,
korzystania z kredytu itp. WaĪną rolĊ otoczenia instytucjonalnego w rozwoju
zrównowaĪonym rolnictwa i obszarów wiejskich potwierdzają równieĪ badania
MiĞ, Kieáczewskiego oraz Spychalskiego129. WspóáczeĞnie za waĪne dobro uznaje
siĊ bezpieczeĔstwo zdrowotne ĪywnoĞci. Szpikowanie ĪywnoĞci najprzeróĪniejszymi dodatkami poprawiającymi kolor, smak, zapach, a nawet wzmagających
apetyt zwiĊksza tak cenioną przez niektórych ekonomistów wartoĞü dodaną, ale
stwarza zagroĪenie dla zdrowia ludzi. W efekcie wytworzyáa siĊ sytuacja, Īe najwiĊkszym zagroĪeniem dla zdrowia jest ĪywnoĞü. NiewáaĞciwe odĪywianie jest
przyczyną wielu chorób, jak otyáoĞü, cukrzyca, nadciĞnienie, alergie, nowotwory,
osteoporoza. Nasilają siĊ zagroĪenia związane z patogenami ĪywnoĞci, a takĪe pozostaáoĞciami chemikaliów, hormonów i leków zwierzĊcych, a takĪe chorobami
zwierząt. Stanowi to ogromne wyzwanie dla rządu, samorządu terytorialnego,
wszelkiego rodzaju instytucji.
WáaĞciwie funkcjonujące instytucje odgrywają decydującą rolĊ w utrzymaniu i poprawie ekonomicznego i zrównowaĪonego rozwoju regionów, poniewaĪ wpáywają na zwiĊkszenie skutecznoĞci i wydajnoĞci wykorzystania istniejących zasobów oraz warunków rynkowych130. Bardzo waĪne jest zwrócenie
szczególnej uwagi w nowej perspektywie 2014-2020 na wiĊksze wsparcie
w zakresie infrastruktury w gospodarstwach rolnych, sprzyjającej ochronie Ğrodowiska i dostarczaniu dóbr publicznych. Chodzi tutaj o moĪliwoĞü szerszego
wykorzystywania w gospodarstwach zielonej energii, poprzez jej odzyskiwanie
oraz odzyskiwanie wody deszczowej (wielokrotny obieg wody) nie tylko na obszarach cechujących siĊ deficytem wody131.
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T. MiĞ, Oddziaáywanie instytucji…, op. cit., s. 318.; D. Kieáczewski, Programowanie i wdraĪanie zrównowaĪonego rozwoju…, op. cit., s. 77; G. Spychalski, Kapitaá spoáeczny jako czynnik
konkurencyjnoĞci obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 3, 2012, s. 369-373.
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R. Stimson, R.R. Stough, M. Salazar, Leadership and institutions in regional endogenous
development, New Horizons In Regional Science. Edward Elgar, Cheltenham, UK Northampton, MA, USA 2009, s. 1.
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A. Matuszczak, ZróĪnicowanie rozwoju rolnictwa…, op. cit., s. 323.
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3.4. Dziaáania samorządu lokalnego oraz dostĊpnoĞü i sprawnoĞü
funkcjonowania innych instytucji na rzecz rozwoju rolnictwa
– w Ğwietle badaĔ empirycznych
Istotne znaczenie w skutecznoĞci wdraĪania koncepcji zrównowaĪonego
rozwoju ma jej realizacja w wymiarze nie tylko globalnym czy regionalnym, ale
równieĪ lokalnym, z uwzglĊdnieniem zarówno spoáecznoĞci tam zamieszkującej, jak i dziaáalnoĞci samorządów lokalnych. Wymaga to bowiem nie tylko
zmiany nastawienia przeciĊtnego obywatela, dokonującego wyborów oddziaáujących na stan otaczającego go Ğrodowiska, ale równieĪ przemyĞlanej, spójnej
polityki oraz aktywnoĞci organów wáadzy lokalnej. Istotną rolĊ w zrównowaĪonym rozwoju spoáecznoĞci lokalnej odgrywa ksztaátowanie postaw, zarówno wĞród czáonków spoáecznoĞci, jak i urzĊdników wáadz publicznych, m.in.
przez kompleksową edukacjĊ na rzecz zrównowaĪonego rozwoju, która oddziaáuje na poziom ĞwiadomoĞci ekologicznej132. Wedáug Zegara133 wáaĞnie rolnictwo zrównowaĪone bazuje na wielofunkcyjnoĞci, która polega na dostarczaniu
poza produktami ĪywnoĞciowymi i innymi produktami rynkowymi (komercyjnymi) takĪe dóbr publicznych. Dobra te nie są wytwarzane z przeznaczeniem na
rynek ani na wáasne potrzeby konsumpcyjne, ale mogą byü uĪytkowane bezpáatnie przez innych. Chodzi np. o takie dobra jak:
x Ğrodowiskowe, zachowanie funkcjonalnoĞci gleby, zachowanie bioróĪnorodnoĞci, wpáyw na jakoĞü i dostĊpnoĞü wody, stabilizacja klimatu (sekwencja wĊgla i emisja gazów cieplarnianych), jakoĞü powietrza, zapobieganie
powodziom i poĪarom, tworzenie krajobrazu rolniczego, a nawet dobrostan
zwierząt;
x ekonomiczne, typu bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci, wkáad rolnictwa w rozwój obszarów wiejskich, zwáaszcza ĪywotnoĞü ekonomiczną i spoáeczno-kulturową
tych obszarów, zachowanie kultury ludowej, wiejskiego krajobrazu.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla lokalnej gospodarki w gminie ma rolnictwo i sektory bezpoĞrednio z nim związane, a takĪe, jakie są gáówne bariery rozwoju rolnictwa. Zebrane dane na ten temat zestawiono w tabelach 4 i 5.
Ocena dokonana przez samorządowców na temat znaczenia rolnictwa
i produkcji rolniczej dla lokalnej gospodarki w gminie pozwala stwierdziü, Īe
przeciĊtnie we wszystkich badanych gminach ten sektor gospodarki jest stosun132
B. Kryk, Edukacja w kontekĞcie zrównowaĪonego rozwoju na poziomie gminy – rzeczywistoĞü i potrzeby [w:] Edukacja dla zrównowaĪonego rozwoju, T. Borys, B. Bartniczak, S. Zaremba-Warnke (red.), tom IV, Wrocáaw 2010, s. 73.
133
J.St. Zegar, Model rolnictwa…, op. cit., s. 46.
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kowo waĪny. ZróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców na ten
temat jest jednak bardzo duĪe, przy czym wystĊpują zarówno takie gminy,
w których rolnictwo i produkcja rolnicza stanowią najwaĪniejszy sektor gospodarki lokalnej oraz takie, w których jest to sektor najmniej istotny. Ponadto
zwraca uwagĊ fakt, Īe wystĊpują doĞü duĪe róĪnice w tym zakresie pomiĊdzy
poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy badania. OtóĪ przeciĊtnie najmniejsze znaczenie dla gospodarki lokalnej ma rolnictwo w podregionie bielskim, gdzie dodatkowo zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców na analizowany temat jest niewielkie. Z kolei rolnictwo i produkcja
rolnicza mają przeciĊtnie najwiĊksze znaczenie dla gospodarki lokalnej w gminie w podregionie wáocáawskim, zaĞ w podregionie puáawskim Ğrednia ocena
tego znaczenia dokonana przez samorządowców jest nieco gorsza. Dodaü naleĪy, Īe zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców na ten temat jest
jednak w obu podregionach bardzo duĪe, przy czym zarówno w podregionie
wáocáawskim, jak i w podregionie puáawskim wystĊpują takie gminy, w których
rolnictwo i produkcja rolnicza stanowią najwaĪniejszy sektor gospodarki lokalnej, zaĞ wyáącznie w podregionie puáawskim wystĊpują takie gminy, w których
sektor ten jest najmniej istotny (tab. 4).
Analizując ocenĊ dokonaną przez samorządowców na temat znaczenia
sektora usáug dla rolnictwa w lokalnej gospodarce w gminie moĪna stwierdziü,
Īe przeciĊtnie we wszystkich badanych gminach jest on równieĪ stosunkowo
waĪny, ale jednak nieco mniej niĪ rolnictwo i produkcja rolnicza. ZróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców w tej kwestii jest jednak duĪe, przy
czym wystĊpują takie gminy, w których sektor usáug dla rolnictwa jest najwaĪniejszym sektorem gospodarki lokalnej. Dodatkowo naleĪy zauwaĪyü, Īe wystĊpują doĞü duĪe róĪnice w tym zakresie pomiĊdzy poszczególnymi podregionami. Albowiem sektor usáug dla rolnictwa ma przeciĊtnie najmniejsze znaczenie
dla gospodarki lokalnej w gminie w podregionie bielskim, gdzie dodatkowo
zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców na ten temat jest niewielkie. Natomiast przeciĊtnie ma on najwiĊksze znaczenie dla gospodarki lokalnej w gminie w podregionie puáawskim, zaĞ w podregionie wáocáawskim
Ğrednia ocena tego znaczenia dokonana przez samorządowców jest nieco gorsza.
Dodaü naleĪy, Īe zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców na ten
temat jest jednak duĪe w obu podregionach, przy czym jedynie w podregionie
wáocáawskim wystĊpują takie gminy, w których sektor usáug dla rolnictwa jest
najwaĪniejszym sektorem gospodarki lokalnej (tab. 11).
Ocena dokonana przez samorządowców na temat znaczenia przetwórstwa
rolno-spoĪywczego dla lokalnej gospodarki w gminie pozwala stwierdziü, Īe
przeciĊtnie we wszystkich badanych gminach ten sektor gospodarki jest takĪe
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stosunkowo waĪny, podobnie jak sektor usáug dla rolnictwa. ZróĪnicowanie
ocen dokonanych przez samorządowców na ten temat jest jednak duĪe, przy
czym wystĊpują zarówno takie gminy, w których przetwórstwo rolno-spoĪywcze stanowi najwaĪniejszy sektor gospodarki lokalnej oraz takie, w których jest to sektor najmniej istotny. Ponadto zwraca uwagĊ fakt, Īe wystĊpują
doĞü duĪe róĪnice w tym zakresie pomiĊdzy poszczególnymi podregionami.
Mianowicie przetwórstwo rolno-spoĪywcze ma przeciĊtnie najmniejsze znaczenie dla gospodarki lokalnej w gminie w podregionie bielskim, gdzie dodatkowo
zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców na ten temat jest najmniejsze oraz wystĊpują tu takie gminy, w których ten sektor gospodarki lokalnej jest najmniej waĪny. Z kolei przetwórstwo rolno-spoĪywcze ma przeciĊtnie
najwiĊksze znaczenie dla gospodarki lokalnej w gminie w podregionie wáocáawskim, zaĞ w podregionie puáawskim Ğrednia ocena tego znaczenia dokonana
przez samorządowców jest nieco gorsza. ZróĪnicowanie ocen dokonanych przez
samorządowców na ten temat jest jednak duĪe w obu podregionach, przy czym
w podregionie wáocáawskim wystĊpują takie gminy, w których przetwórstwo
rolno-spoĪywcze stanowi najwaĪniejszy sektor gospodarki lokalnej, zaĞ w podregionie puáawskim wystĊpują takie gminy, w których sektor ten jest najmniej
istotny (tab. 11).
Tabela 11. Znaczenie rolnictwa i sektorów bezpoĞrednio z nim związanych
dla gospodarki lokalnej* – w opinii samorządowców z badanych gmin
Badane gminy
Wyszczególnienie

ogóáem

bielski
Rolnictwo i produkcja rolnicza
ĝrednia ocen
3,8
6,7
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
90,6
21,4
Usáugi dla rolnictwa
ĝrednia ocen
5,9
7,9
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
42,8
18,6
Przetwórstwo rolno-spoĪywcze
ĝrednia ocen
5,9
8,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
55,6
30,0
Agroturystyka
ĝrednia ocen
6,6
5,8
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
40,3
48,8

podregiony
puáawski wáocáawski
3,1
128,6

1,9
106,6

4,7
54,7

5,6
39,6

5,9
53,4

3,9
74,7

6,7
41,1

7,3
32,9

* Z uwagi na liczbĊ zatrudnionych pracowników oraz wpáywy do budĪetu gminnego ankietowani oceniali znaczenie poszczególnych sektorów gospodarki od najwaĪniejszego do najmniej waĪnego w skali od 1 do 11, przy czym 1 oznacza sektor najwaĪniejszy.
ħródáo: badania ankietowe.
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Analizując dokonaną przez samorządowców ocenĊ znaczenia agroturystyki dla lokalnej gospodarki w gminie moĪna stwierdziü, Īe przeciĊtnie we
wszystkich badanych gminach jest ona stosunkowo waĪna, ale jednak nieco
mniej niĪ rolnictwo i produkcja rolnicza oraz sektor usáug dla rolnictwa i przetwórstwo rolno-spoĪywcze. ZróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców w tej kwestii jest jednak duĪe, przy czym wystĊpują zarówno takie
gminy, w których agroturystyka stanowi najwaĪniejszy sektor gospodarki lokalnej oraz takie, w których jest to sektor najmniej istotny. Dodatkowo naleĪy zauwaĪyü, Īe wystĊpują doĞü duĪe róĪnice w tym zakresie pomiĊdzy poszczególnymi podregionami. Albowiem agroturystyka ma przeciĊtnie najwiĊksze znaczenie dla gospodarki lokalnej w gminie w podregionie bielskim, w dalszej
kolejnoĞci dotyczy to podregionu puáawskiego, zaĞ przeciĊtnie ma ona najmniejsze znaczenie dla gospodarki lokalnej w gminie w podregionie wáocáawskim. Dodaü naleĪy, Īe zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców
na ten temat jest jednak duĪe we wszystkich analizowanych podregionach, przy
czym jedynie w podregionie wáocáawskim wystĊpują gminy, w których agroturystyka jest najmniej waĪnym sektorem gospodarki lokalnej, a w podregionach
bielskim i puáawskim takie, w których stanowi ona najwaĪniejszy sektor gospodarki lokalnej (tab. 11).
We wszystkich badanych gminach w opinii samorządowców przeciĊtnie
najwaĪniejszą barierą rozwoju rolnictwa w gminie jest brak rynku zbytu dla produktów wytwarzanych przez ten sektor gospodarki lokalnej. DoĞü istotny jest
równieĪ niski poziom rozwoju infrastruktury (zwáaszcza technicznej) oraz inne
bariery wskazywane przez ankietowanych samorządowców, w tym przede
wszystkim rozdrobnienie gospodarstw rolnych134 oraz sáaba jakoĞü gleb,
a w podregionie bielskim takĪe wystĊpowanie terenów ONW, w tym obszarów
górskich i podgórskich. Z kolei mniej waĪną barierą rozwoju rolnictwa w gminie
jest zbyt duĪa odlegáoĞü od oĞrodków miejskich. ZróĪnicowanie ocen samorządowców jest duĪe, wystĊpują zarówno takie gminy, w których omawiane wyĪej
bariery są postrzegane jako najwaĪniejsze, jak i takie, w których są one postrzegane jako najmniej waĪne. W opinii samorządowców wszystkich badanych gmin
najmniej istotną barierą rozwoju rolnictwa w gminie jest niski poziom wyksztaácenia mieszkaĔców, nie ma teĪ wiĊkszych róĪnic w tym zakresie pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy badania (tab. 12).
134

O skali rozdrobnienia gospodarstw rolnych w Polsce Ğwiadczy to, Īe np. w Niemczech i Francji razem wziĊtych jest 2,5 razy mniej gospodarstw rolnych niĪ w Polsce, podczas gdy gospodarują one na 2,6 razy wiĊkszej powierzchni UR, a wiĊc w tych krajach na jedno gospodarstwo rolne
przypada Ğrednio 6,8 razy wiĊcej UR, jak w Polsce. Por. W. Dzun, Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, (red.) I. NurzyĔska, M. Drygas, IRWiR PAN, Warszawa 2011, s. 125-153.
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W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie dziaáania są podejmowane przez samorząd gminy na rzecz funkcjonowania i rozwoju rolnictwa. Zebrane dane na ten temat zestawiono w tabeli 6.
Tabela 12. Gáówne bariery rozwoju rolnictwa w opinii samorządowców
z badanych gmin
Badane gminy
Wyszczególnienie

podregiony
bielski
puáawski wáocáawski
Brak rynku zbytu
ĝrednia ocen
1,3
1,4
1,2
1,4
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
43,8
37,4
44,9
47,2
Zbyt duĪa odlegáoĞü od oĞrodków miejskich
ĝrednia ocen
2,4
2,0
2,4
2,6
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
32,1
40,8
35,1
21,1
Niski poziom rozwoju infrastruktury (zwáaszcza technicznej)
ĝrednia ocen
1,8
1,3
1,9
1,9
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
39,9
56,6
28,3
41,4
Niski poziom wyksztaácenia mieszkaĔców
ĝrednia ocen
3,0
3,0
3,0
3,0
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
0,0
0,0
0,0
0,0
Inne (w tym przede wszystkim rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz sáaba jakoĞü gleb)
ĝrednia ocen
1,9
1,5
1,8
2,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
46,0
55,8
46,9
37,0
ogóáem

Ankietowani wybierali trzy odpowiedzi i oceniali ich znaczenie w skali od 1 do 3, przy czym
1 oznacza najwaĪniejszą.
ħródáo: badania ankietowe.

Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe samorządy lokalne wspierają
funkcjonowanie i rozwój rolnictwa w gminie, podejmując róĪne dziaáania w tym
zakresie (tab. 13). NajczĊĞciej są to nastĊpujące dziaáania:
x wsparcie rolników przy ubieganiu siĊ o dopáaty bezpoĞrednie (w tym przede
wszystkim organizowanie szkoleĔ, przekazywanie informacji oraz udostĊpnianie lokalu w UrzĊdzie Gminy dla pracowników ODR, którzy bezpoĞrednio pomagają rolnikom w tym zakresie);
x stosowanie ulg w podatku rolnym (z reguáy to dziaáanie obejmuje niewielki
odsetek rolników w gminie i jest stosowane w przypadku powiĊkszenia obszaru gospodarstwa rolnego poprzez zakup ziemi, dokonywania inwestycji
w gospodarstwie rolnym oraz záej sytuacji finansowej);
x umorzenia podatku rolnego (z reguáy to dziaáanie obejmuje niewielki odsetek
rolników w gminie i jest stosowane w przypadku záej sytuacji finansowej,
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klĊsk Īywioáowych oraz nagáych zdarzeĔ losowych – Ğmierü, choroba czáonka rodziny rolniczej itp.).
W dalszej kolejnoĞci do dziaáaĔ tych naleĪą takĪe inwestycje mające na celu poprawĊ stanu dróg dojazdowych do pól uprawnych oraz organizacja imprez
promocyjnych, przy czym zwykle te dziaáania obejmują wiĊkszy odsetek rolników (tab. 13). ĝrednia wartoĞü inwestycji w drogi dojazdowe do pól uprawnych
wynosi 1,2 mln zá, przy czym zróĪnicowanie wartoĞci tych inwestycji pomiĊdzy
poszczególnymi gminami jest bardzo duĪe (wspóáczynnik zmiennoĞci wynosi
154% wartoĞü minimalna wynosi 115 tys. zá, a maksymalna 6,8 mln zá).
Tabela 13. Gáówne formy wsparcia rolnictwa przez samorządy lokalne
(odsetek badanych gmin)
Wyszczególnienie
Wsparcie rolników przy ubieganiu siĊ
o dopáaty bezpoĞrednie
Umorzenie podatku rolnego
Ulgi w podatku rolnym
Inwestycje w drogi dojazdowe do pól
uprawnych
Organizacja imprez promocyjnych

ogóáem

Badane gminy
podregiony
bielski puáawski wáocáawski

75,5
69,4
65,3

93,3
20,0
20,0

85,0
95,0
85,0

42,9
85,7
85,7

34,7
32,7

26,7
46,7

40,0
35,0

35,7
14,3

ħródáo: badania ankietowe.

JeĞli chodzi o dziaáania podejmowane przez samorządy lokalne na rzecz
wsparcia funkcjonowania i rozwoju rolnictwa w gminie są doĞü znaczne róĪnice
pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy badania.
W podregionie bielskim zdecydowanie najmniejszy jest odsetek gmin, w których są stosowane ulgi w podatku rolnym oraz jego umorzenia, a takĪe dokonywane są inwestycje w drogi dojazdowe do pól uprawnych. Z kolei jeĞli chodzi
o wsparcie rolników przy ubieganiu siĊ o dopáaty bezpoĞrednie, a takĪe o organizacjĊ imprez promocyjnych, to zwraca uwagĊ fakt, Īe wyraĨnie najmniejszy
odsetek gmin, w których podejmowane są tego rodzaju dziaáania wystĊpuje
w podregionie wáocáawskim, podczas gdy w pozostaáych podregionach, tj.: bielskim i puáawskim, odsetek takich gmin jest wyĪszy i podobny (tab. 13).
W związku z tym moĪna stwierdziü, Īe najlepsza sytuacja pod wzglĊdem
wsparcia funkcjonowania i rozwoju rolnictwa w gminie przez samorządy lokalne wystĊpuje w podregionie puáawskim, nastĊpnie dotyczy to podregionu wáocáawskiego, a w dalszej kolejnoĞci podregionu bielskiego.
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W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jaka jest dostĊpnoĞü
oraz sprawnoĞü funkcjonowania i dziaáalnoĞü placówek i instytucji Ğwiadczących
usáugi dla rolnictwa w gminie, w tym takĪe w zakresie funkcjonowania i rozwoju
infrastruktury. Zebrane dane na ten temat zestawiono w tabelach 14-19.
We wszystkich gminach objĊtych badaniami w opinii samorządowców
spoĞród placówek Ğwiadczących usáugi dla rolnictwa w gminie przeciĊtnie najlepszą dostĊpnoĞcią odznaczają siĊ punkty sprzedaĪy nawozów oraz lecznice
weterynaryjne. W dalszej kolejnoĞci dotyczy to takich placówek, jak: punkty
sprzedaĪy maszyn rolniczych i czĊĞci zamiennych oraz podmioty Ğwiadczące
usáugi mechanizacyjne. Z kolei przeciĊtnie najgorszą dostĊpnoĞcią odznaczają
siĊ podmioty Ğwiadczące usáugi chemizacyjne. Oceny dokonane przez samorządowców w tej kwestii są jednak zróĪnicowane. Ponadto naleĪy zauwaĪyü, Īe
pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy badania,
nie ma wiĊkszych róĪnic w opiniach samorządowców na temat dostĊpnoĞci placówek Ğwiadczących usáugi dla rolnictwa w gminie. Albowiem zarówno Ğrednia ocen
dokonanych przez samorządowców w kwestii dostĊpnoĞci poszczególnych placówek, jak i ich zróĪnicowanie są podobne we wszystkich podregionach (tab. 14).
Tabela 14. DostĊpnoĞü placówek Ğwiadczących usáugi dla rolnictwa w opinii
samorządowców z badanych gmin
Badane gminy
podregiony
ogóáem
bielski
puáawski
wáocáawski
Punkty sprzedaĪy nawozów
ĝrednia ocen
1,5
1,7
1,5
1,3
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
47,6
46,1
45,9
49,7
Punkty sprzedaĪy maszyn rolniczych i czĊĞci zamiennych
ĝrednia ocen
2,0
2,4
1,8
1,8
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
33,4
26,4
34,2
32,4
Podmioty Ğwiadczące usáugi mechanizacyjne
ĝrednia ocen
2,0
1,9
1,9
2,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
34,1
41,3
32,9
29,7
Podmioty Ğwiadczące usáugi chemizacyjne
ĝrednia ocen
2,4
2,2
2,4
2,6
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
31,4
39,2
29,8
24,9
Lecznice weterynaryjne
ĝrednia ocen
1,5
1,4
1,7
1,3
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
44,6
46,7
40,7
47,5
Wyszczególnienie

Ankietowani oceniali dostĊpnoĞü placówek w skali od 1 do 3, przy czym 1 oznacza dobrą,
2 Ğrednią, a 3 záą.
ħródáo: badania ankietowe.
90

PrzeciĊtnie we wszystkich badanych gminach dokonana przez samorządowców ocena dziaáalnoĞci placówek Ğwiadczących usáugi dla rolnictwa w gminie byáa najwyĪsza w przypadku lecznic weterynaryjnych oraz punktów sprzedaĪy nawozów. ZróĪnicowanie ocen byáo niewielkie, choü wystĊpują zarówno
gminy, w których dziaáalnoĞü tych placówek jest oceniania bardzo dobrze jak
i takie, w których jest ona oceniana bardzo sáabo. Ponadto naleĪy zauwaĪyü, Īe
nie ma wiĊkszych róĪnic w tym zakresie pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy badania. Zarówno Ğrednia ocen dziaáalnoĞci
lecznic weterynaryjnych i punktów sprzedaĪy nawozów, jak i ich zróĪnicowanie
są podobne we wszystkich podregionach, a jedynie w podregionie puáawskim
wystĊpują takie gminy, w których dziaáalnoĞü tych placówek zostaáa oceniona
bardzo sáabo (tab. 15).
Tabela 15. DziaáalnoĞü placówek Ğwiadczących usáugi dla rolnictwa
w opinii samorządowców z badanych gmin
Badane gminy
Wyszczególnienie
podregiony
ogóáem
bielski puáawski wáocáawski
Punkty sprzedaĪy nawozów
ĝrednia ocen
4,0
4,1
3,9
4,2
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
23,0
18,6
28,6
19,3
Punkty sprzedaĪy maszyn rolniczych i czĊĞci zamiennych
ĝrednia ocen
3,4
3,2
3,5
3,5
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
32,9
29,6
33,2
35,8
Podmioty Ğwiadczące usáugi mechanizacyjne
ĝrednia ocen
3,2
3,4
3,2
3,0
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
37,3
35,7
36,6
42,6
Podmioty Ğwiadczące usáugi chemizacyjne
ĝrednia ocen
3,1
3,1
2,9
3,3
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
35,7
40,2
36,6
32,5
Lecznice weterynaryjne
ĝrednia ocen
4,2
4,6
3,9
4,3
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
22,2
14,1
26,0
22,7
Ankietowani oceniali dziaáalnoĞü placówek w skali od 1 do 5, przy czym 5 to ocena bardzo
dobra.
ħródáo: badania ankietowe.

Z kolei dziaáalnoĞü punktów sprzedaĪy maszyn rolniczych i czĊĞci zamiennych oraz podmiotów Ğwiadczących usáugi mechanizacyjne i chemizacyjne
dla rolnictwa, jest przeciĊtnie we wszystkich badanych gminach oceniana gorzej. ZróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców w tej kwestii jest
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jednak duĪe, przy czym wystĊpują zarówno takie gminy, w których dziaáalnoĞü
tych placówek jest oceniania bardzo dobrze oraz takie, w których jest ona oceniana bardzo sáabo. Dodaü naleĪy, Īe nie ma pod tym wzglĊdem istotnych róĪnic
pomiĊdzy poszczególnymi podregionami. Zarówno Ğrednia ocen dziaáalnoĞci
punktów sprzedaĪy maszyn rolniczych i czĊĞci zamiennych oraz podmiotów
Ğwiadczących usáugi mechanizacyjne i chemizacyjne dla rolnictwa, jak i ich
zróĪnicowanie są podobne we wszystkich podregionach (tab. 15).
Ogólnie moĪna stwierdziü, Īe jeĞli chodzi o dostĊpnoĞü oraz dziaáalnoĞü
na rzecz rolnictwa w gminie, samorządowcy najlepiej ocenili takie placówki,
jak: punkty sprzedaĪy nawozów oraz lecznice weterynaryjne, zaĞ gorzej są oceniane pozostaáe analizowane placówki, tj.: punkty sprzedaĪy maszyn rolniczych
i czĊĞci zamiennych oraz podmioty Ğwiadczące usáugi mechanizacyjne i chemizacyjne dla rolnictwa i nie ma w tym zakresie wiĊkszych róĪnic pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy badania.
W opinii samorządowców wĞród instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz
budowy infrastruktury dla rolnictwa w gminie najlepszą dostĊpnoĞcią odznaczają siĊ banki oraz ODR. W dalszej kolejnoĞci dotyczy to takich instytucji, jak:
biura rachunkowe, ARiMR oraz sáuĪby inspekcji weterynaryjnej. Z kolei najgorszą dostĊpnoĞcią odznaczają siĊ ARR oraz ANR. Dodaü naleĪy, Īe zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców na ten temat jest jednak duĪe,
przy czym wystĊpują zarówno takie gminy, w których dostĊpnoĞü poszczególnych instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz budowy infrastruktury dla rolnictwa jest oceniana jako dobra oraz takie, w których jest ona oceniana jako záa.
Wyjątek w tym zakresie stanowi jedynie ODR, albowiem w Īadnej gminie objĊtej badaniami samorządowcy nie ocenili dostĊpnoĞci tej instytucji jako záą. Dodatkowo naleĪy zauwaĪyü, Īe pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy badania, nie ma wiĊkszych róĪnic w opiniach samorządowców na temat dostĊpnoĞci instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz budowy
infrastruktury dla rolnictwa w gminie (tab. 16).
We wszystkich badanych gminach w opinii samorządowców wĞród instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz budowy infrastruktury dla rolnictwa w gminie najlepszą sprawnoĞcią funkcjonowania odznaczają siĊ banki oraz ODR.
W dalszej kolejnoĞci dotyczy to takich instytucji, jak: biura rachunkowe,
ARiMR oraz sáuĪby inspekcji weterynaryjnej. Natomiast najgorszą sprawnoĞcią
funkcjonowania w opinii samorządowców odznaczają siĊ ARR oraz ANR. Dodaü naleĪy, Īe zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców na ten
temat jest jednak duĪe, przy czym wystĊpują zarówno takie gminy, w których
sprawnoĞü funkcjonowania poszczególnych instytucji Ğwiadczących usáugi na
rzecz budowy infrastruktury dla rolnictwa jest oceniana jako dobra oraz takie,
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w których jest ona oceniana jako záa. Wyjątek w tym zakresie stanowią jedynie
banki oraz ODR, albowiem w Īadnej gminie objĊtej badaniami samorządowcy
nie ocenili sprawnoĞci funkcjonowania tych instytucji jako záą.
Tabela 16. DostĊpnoĞü instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz budowy
infrastruktury dla rolnictwa w opinii samorządowców z badanych gmin
Wyszczególnienie

ogóáem

Badane gminy
podregiony
bielski puáawski
wáocáawski

Banki
ĝrednia ocen
1,2
1,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
37,9
24,9
Biura rachunkowe
ĝrednia ocen
1,6
1,5
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
42,4
53,1
ODR
ĝrednia ocen
1,3
1,3
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
35,7
36,1
ARiMR
ĝrednia ocen
1,5
1,3
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
37,5
48,2
ARR
ĝrednia ocen
2,2
2,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
29,3
34,1
ANR
ĝrednia ocen
2,2
2,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
28,3
30,9
SáuĪby inspekcji weterynaryjnej
ĝrednia ocen
1,6
1,6
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
38,2
40,3

1,3
44,3

1,2
32,5

1,9
38,3

1,5
34,6

1,3
36,3

1,4
36,6

1,3
36,3

1,8
23,8

2,1
31,2

2,4
21,1

2,3
28,9

2,3
26,7

1,6
36,6

1,6
41,1

Ankietowani oceniali dostĊpnoĞü instytucji w skali od 1 do 3, przy czym 1 oznacza dobrą,
2 Ğrednią, a 3 záą.
ħródáo: badania ankietowe.

NaleĪy zauwaĪyü, Īe pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których
prowadzone byáy badania, nie ma wiĊkszych róĪnic w opiniach samorządowców
na temat sprawnoĞci funkcjonowania instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz
budowy infrastruktury dla rolnictwa w gminie. Albowiem zarówno Ğrednia ocen
dokonanych przez samorządowców w kwestii sprawnoĞci funkcjonowania poszczególnych instytucji, jak i ich zróĪnicowanie są podobne we wszystkich podregionach (tab. 17).
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Tabela 17. SprawnoĞü funkcjonowania instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz
budowy infrastruktury dla rolnictwa w opinii samorządowców z badanych gmin
Wyszczególnienie

ogóáem

Badane gminy
podregiony
bielski puáawski wáocáawski

Banki
ĝrednia ocen
1,1
1,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
28,6
24,9
Biura rachunkowe
ĝrednia ocen
1,6
1,5
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
40,5
44,9
ODR
ĝrednia ocen
1,2
1,3
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
34,7
36,6
ARiMR
ĝrednia ocen
1,5
1,5
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
38,1
43,6
ARR
ĝrednia ocen
1,9
1,9
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
32,4
30,7
ANR
ĝrednia ocen
2,0
2,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
34,0
16,5
SáuĪby inspekcji weterynaryjnej
ĝrednia ocen
1,6
1,6
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
37,0
38,6

1,2
33,4

1,1
24,9

1,9
35,1

1,4
36,6

1,2
32,9

1,2
35,1

1,5
34,3

1,6
38,6

2,0
34,3

1,8
32,4

2,0
35,4

1,7
48,1

1,6
36,8

1,4
35,9

Ankietowani oceniali sprawnoĞci funkcjonowania instytucji w skali od 1 do 3, przy czym
1 oznacza dobrą, 2 Ğrednią, a 3 záą.
ħródáo: badania ankietowe.

Analizując ocenĊ dokonaną przez samorządowców na temat dziaáalnoĞci
instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz budowy infrastruktury dla rolnictwa
w gminie moĪna stwierdziü, Īe przeciĊtnie we wszystkich badanych gminach
jest ona najwyĪsza w przypadku dwóch rodzajów instytucji, tj.: banków oraz
ODR. Dodaü trzeba, Īe zróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców
w tej kwestii jest niewielkie, przy czym wystĊpują takie gminy, w których dziaáalnoĞü tych instytucji jest oceniania bardzo dobrze, zaĞ w Īadnej z badanych
gmin ich dziaáalnoĞü nie zostaáa oceniona bardzo sáabo (tab. 18).
Z kolei dziaáalnoĞü takich instytucji, jak: ARiMR, sáuĪby inspekcji weterynaryjnej oraz biura rachunkowe, jest przeciĊtnie we wszystkich badanych
gminach oceniana nieco gorzej. ZróĪnicowanie ocen dokonanych przez samo94

rządowców w tej kwestii jest jednak równieĪ niewielkie, przy czym wystĊpują
zarówno takie gminy, w których dziaáalnoĞü tych instytucji jest oceniania bardzo
dobrze oraz takie, w których jest ona oceniana bardzo sáabo. Dodaü naleĪy, Īe
nie ma pod tym wzglĊdem istotnych róĪnic pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy badania. Albowiem zarówno Ğrednia ocen
dokonanych przez samorządowców na temat dziaáalnoĞci ARiMR, sáuĪb inspekcji weterynaryjnej oraz biur rachunkowych na rzecz budowy infrastruktury dla
rolnictwa w gminie, jak i ich zróĪnicowanie są podobne we wszystkich podregionach, przy czym jedynie w podregionie bielskim wystĊpują takie gminy,
w których dziaáalnoĞü tych instytucji jest oceniana bardzo sáabo (tab. 18).
Tabela 18. DziaáalnoĞü instytucji Ğwiadczących usáugi na rzecz budowy
infrastruktury dla rolnictwa w opinii samorządowców z badanych gmin
Wyszczególnienie

ogóáem

Badane gminy
podregiony
bielski puáawski
wáocáawski

Banki
ĝrednia ocen
4,4
4,5
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
17,2
18,4
Biura rachunkowe
ĝrednia ocen
3,8
3,8
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
24,6
31,1
ODR
ĝrednia ocen
4,4
4,4
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
16,0
19,3
ARiMR
ĝrednia ocen
4,1
4,2
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
21,6
28,7
ARR
ĝrednia ocen
3,4
3,3
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
30,9
40,9
ANR
ĝrednia ocen
3,4
3,1
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
32,1
41,1
SáuĪby inspekcji weterynaryjnej
ĝrednia ocen
4,0
3,9
Wspóáczynnik zmiennoĞci V (%)
20,1
28,5

4,3
20,2

4,4
11,5

3,5
24,8

4,1
16,4

4,6
13,8

4,2
14,4

4,1
17,4

3,9
16,3

3,5
28,0

3,4
22,7

3,6
27,4

3,3
28,6

4,1
14,1

3,9
17,1

Ankietowani oceniali dziaáalnoĞü instytucji w skali od 1 do 5, przy czym 5 to ocena bardzo
dobra.
ħródáo: badania ankietowe.
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Natomiast przeciĊtnie we wszystkich badanych gminach najgorzej oceniana jest dziaáalnoĞü ARR oraz ANR na rzecz budowy infrastruktury dla rolnictwa
w gminie. ZróĪnicowanie ocen dokonanych przez samorządowców w tej kwestii
jest przy tym doĞü duĪe i wystĊpują zarówno takie gminy, w których dziaáalnoĞü
tych instytucji jest oceniania bardzo dobrze oraz takie, w których jest ona oceniana bardzo sáabo. Ponadto naleĪy zauwaĪyü, Īe nie ma wiĊkszych róĪnic w tym
zakresie pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których prowadzone byáy
badania. Albowiem zarówno Ğrednia ocen dokonanych przez samorządowców na
temat dziaáalnoĞci ARR oraz ANR na rzecz budowy infrastruktury dla rolnictwa
w gminie, jak i ich zróĪnicowanie są podobne we wszystkich podregionach, przy
czym jedynie w podregionie bielskim wystĊpują takie gminy, w których dziaáalnoĞü tych instytucji jest oceniana bardzo sáabo (tab. 18).
Wobec powyĪszego naleĪy stwierdziü, Īe w opinii samorządowców pod
wzglĊdem dostĊpnoĞci oraz sprawnoĞci funkcjonowania i dziaáalnoĞci na rzecz
budowy infrastruktury dla rolnictwa w gminie, najlepiej są oceniane takie instytucje, jak: banki135 oraz ODR136, zaĞ najgorzej ARR oraz ANR i nie ma w tym
zakresie istotnych róĪnic pomiĊdzy poszczególnymi podregionami, w których
prowadzone byáy badania.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, z jakimi instytucjami
samorządy lokalne wspóápracują na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie, w tym
takĪe w zakresie tworzenia elementów infrastruktury. Zebrane dane na ten temat
zestawiono w tabeli 19.
Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe samorządy lokalne wspóápracują
z róĪnymi instytucjami na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie, w tym takĪe na
rzecz funkcjonowania i rozwoju infrastruktury, a wspóápraca ta dotyczy doĞü
szerokiego spektrum dziaáaĔ (tab. 19).
NajczĊĞciej samorządy lokalne wspóápracują w tym zakresie z takimi instytucjami, jak: Urząd Wojewódzki (w tym Wojewoda) oraz Urząd Marszaákowski (w tym Marszaáek Województwa), a wspóápraca ta dotyczy przede
wszystkim: usuwania skutków klĊsk Īywioáowych, poprawy i budowy dróg dojazdowych do pól, budowy wodociągu i kanalizacji oraz ochrony Ğrodowiska
przyrodniczego.

135

Badania na ten temat byáy prowadzone m.in. przez R. KatĊ, por. R. Kata, Endogeniczne
i instytucjonalne czynniki ksztaátujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami,
Prace Naukowe Wydziaáu Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, nr 14, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
136
Badania na ten temat byáy prowadzone m.in. przez T. MiĞ. Por. T. MiĞ, Instytucje doradcze…, op. cit.
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Tabela 19. Wspóápraca samorządu lokalnego z innymi instytucjami na rzecz
rozwoju rolnictwa oraz infrastruktury (odsetek badanych gmin)
Wyszczególnienie
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszaákowski
ODR
Spóáka wodna
Starostwo Powiatowe
WFOĝiGW
ARiMR
LGD

ogóáem
51,0
44,9
36,7
30,6
24,5
22,4
20,4
14,3

Badane gminy
podregiony
bielski
puáawski wáocáawski
26,7
70,0
50,0
20,0
50,0
64,3
40,0
40,0
28,6
20,0
15,0
64,3
6,7
30,0
35,7
6,7
20,0
42,9
33,3
5,0
28,6
6,7
25,0
7,1

ħródáo: badania ankietowe.

W dalszej kolejnoĞci samorządy lokalne wspóápracują na rzecz rozwoju
rolnictwa w gminie, w tym takĪe na rzecz funkcjonowania i rozwoju infrastruktury z:
x ODR, przy czym wspóápraca ta dotyczy przede wszystkim: spraw związanych z dotacjami dla rolników (w tym z páatnoĞciami bezpoĞrednimi oraz
rolnoĞrodowiskowymi), szacowania strat (związanych np. z powodziami,
gradobiciem itd.) oraz usuwania skutków klĊsk Īywioáowych, udzielania
informacji oraz organizowania szkoleĔ dla rolników, a takĪe promocji produktów rolnych i ĪywnoĞciowych;
x Spóáka wodna, przy czym wspóápraca ta dotyczy przede wszystkim: spraw
związanych z melioracjami i pracami pielĊgnacyjnych w tym zakresie
(utrzymanie i poprawa stanu rowów melioracyjnych), ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony Ğrodowiska przyrodniczego.
Z kolei rzadziej samorządy lokalne wspóápracują w tym zakresie z takimi
instytucjami, jak:
x Starostwo Powiatowe, a wspóápraca ta dotyczy przede wszystkim: scalania
gruntów, poprawy i budowy dróg dojazdowych do pól, budowy wodociągu
i kanalizacji oraz ochrony Ğrodowiska przyrodniczego;
x WFOĝiGW, a wspóápraca ta dotyczy gáównie: ochrony Ğrodowiska przyrodniczego, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz rekultywacji terenów;
x ARiMR, a wspóápraca ta dotyczy przede wszystkim: spraw związanych
z dotacjami dla rolników (w tym z páatnoĞciami bezpoĞrednimi oraz rolnoĞrodowiskowymi) oraz dziaáaĔ podejmowanych w ramach PROW (w tym
odnowa wsi).
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WyraĨnie najrzadziej samorządy lokalne wspóápracują na rzecz rozwoju
rolnictwa w gminie z Lokalnymi Grupami Dziaáania (LGD), przy czym wspóápraca ta dotyczy przede wszystkim: udzielania informacji oraz promocji produktów rolnych i ĪywnoĞciowych (tab. 19).
NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe pomiĊdzy poszczególnymi podregionami,
w których prowadzone byáy badania, wystĊpują doĞü znaczące róĪnice pod
wzglĊdem dziaáaĔ podejmowanych przez samorządy lokalne w ramach wspóápracy z innymi instytucjami na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie, w tym takĪe
w zakresie tworzenia elementów infrastruktury (tab. 19).
W podregionie bielskim wystĊpuje najmniejszy odsetek gmin, w których
samorządy lokalne wspóápracują na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie, w tym
takĪe na rzecz funkcjonowania i rozwoju infrastruktury z takimi instytucjami,
jak: Starostwo Powiatowe, WFOĝiGW i Lokalne Grupy Dziaáania (LGD) oraz
Urząd Marszaákowski (w tym Marszaáek Województwa) i Urząd Wojewódzki
(w tym Wojewoda). Z kolei najwiĊkszy jest tu odsetek gmin, w których samorządy lokalne wspóápracują w tym zakresie z ARiMR oraz z ODR (tab. 19).
W podregionie puáawskim wystĊpuje najmniejszy odsetek gmin, w których samorządy lokalne wspóápracują na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie,
w tym takĪe na rzecz funkcjonowania i rozwoju infrastruktury z takimi instytucjami, jak: Spóáka wodna oraz ARiMR. Natomiast najwiĊkszy jest tu odsetek
gmin, w których samorządy lokalne wspóápracują w tym zakresie z takimi instytucjami, jak: Urząd Wojewódzki (w tym Wojewoda) oraz Lokalne Grupy Dziaáania (LGD), przy czym odsetek gmin, w których samorządy lokalne wspóápracują z ODR jest identyczny jak w podregionie bielskim (tab. 19).
Z kolei w podregionie wáocáawskim wystĊpuje najwiĊkszy odsetek gmin,
w których samorządy lokalne wspóápracują na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie, w tym takĪe na rzecz funkcjonowania i rozwoju infrastruktury z takimi instytucjami, jak: Urząd Marszaákowski (w tym Marszaáek Województwa) i Spóáka wodna oraz WFOĝiGW i Starostwo Powiatowe, przy czym relatywnie niski
jest tu odsetek gmin, w których samorządy lokalne wspóápracują w tym zakresie
z Lokalnymi Grupami Dziaáania (LGD) (tab. 19).
Na tej podstawie moĪna stwierdziü, Īe wspóápraca samorządów lokalnych
z innymi instytucjami na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie, w tym takĪe na
rzecz funkcjonowania i rozwoju infrastruktury jest najlepiej rozwiniĊta w podregionie wáocáawskim, zaĞ najsáabiej w podregionie bielskim.

98

Podsumowanie
Odkrycie wielu nieznanych wczeĞniej negatywnych skutków wzrostu gospodarczego wpáywa na zmianĊ aspiracji spoáecznych i gospodarczych ludnoĞci,
co znalazáo odzwierciedlenie w koncepcji zrównowaĪonego rozwoju. ZrównowaĪony rozwój ma miejsce wtedy, gdy w wyniku dziaáalnoĞci gospodarczej nie
powstają negatywne skutki spoáeczne i przyrodnicze. Czynnikiem zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa jest rozwój instytucjonalny. Rozwój gospodarczy niesie
za sobą zagroĪenia dla Ğrodowiska, w tym teĪ stwarzane przez rolnictwo, a polegające na stosowaniu Ğrodków ochrony roĞlin, nawozów mineralnych itd.
O takich zagroĪeniach mieszkaĔcy wsi muszą byü informowani, a rolnicy prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą muszą mieü ĞwiadomoĞü o skutkach swojej
dziaáalnoĞci dla Ğrodowiska. WáaĞnie tymi zagadnieniami powinny siĊ zająü instytucje, szczególnie doradcze, które powinny przekazywaü wiedzĊ i informacje
na temat zasad ochrony Ğrodowiska w odniesieniu do rolnictwa oraz stymulowaü
postawy proĞrodowiskowe nie tylko wĞród rolników, ale takĪe wĞród mieszkaĔców wsi. Kluczowej roli w nowej perspektywie upatruje siĊ w transferze wiedzy, doradztwie i szkoleniach rolników w zakresie kreowania róĪnorodnoĞci
biologicznej terenów rolniczych, ochrony dóbr Ğrodowiskowych, w tym wody,
powietrza, ziemi rolniczej, utrzymania krajobrazu wiejskiego i przede wszystkim produkowania bezpiecznej i zdrowej ĪywnoĞci (nowy PROW 2014-2020).
Rolnicy w UE odgrywają dzisiaj podwójną rolĊ – produkują ĪywnoĞü i zarządzają obszarami wiejskimi, czyli realizują cele uĪytecznoĞci publicznej.
W ramach WPR rolnicy otrzymują wynagrodzenie za zagwarantowanie konsumentom cennych dóbr uĪytecznoĞci publicznej. W coraz wiĊkszym stopniu wykorzystują te páatnoĞci do wprowadzania przyjaznych dla Ğrodowiska metod rolniczych (np. na przykáad zmniejszenie iloĞci nawozów mineralnych i pestycydów stosowanych w uprawach, zmniejszenie obsady zwierząt gospodarskich,
nieuprawianie obrzeĪy pól, tworzenie stawów lub innych elementów krajobrazu
oraz nasadzanie drzew i Īywopáotów. Są to aspekty rolnictwa, które wykraczają
poza metody postrzegane jako tradycyjne metody i praktyki rolnicze. Ponadto
w ramach WPR promuje siĊ dziaáania na rzecz utrzymania trwaáych áąk oraz
ochrony estetycznej wartoĞci krajobrazu, zgodnie z oczekiwaniami spoáeczeĔstwa. Innymi priorytetami, które muszą w swej dziaáalnoĞci uwzglĊdniaü rolnicy
są: ochrona róĪnorodnoĞci biologicznej i siedlisk dzikiej fauny i flory, zarządzanie zasobami wodnymi oraz przeciwdziaáanie zmianom klimatu.
Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe w opinii samorządowców rolnictwo i produkcja rolnicza mają relatywnie najwiĊksze znaczenie dla gospodarki
lokalnej w gminie, stanowiąc tym samym istotny sektor w jej strukturze,
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w podregionie wáocáawskim, gdzie wystĊpuje wysoki poziom zrównowaĪenia
rolnictwa. NiezaleĪnie od poziomu zrównowaĪenia rolnictwa, we wszystkich
podregionach objĊtych badaniami, wystĊpują podobne bariery jego rozwoju, zaĞ
pod wzglĊdem dostĊpnoĞci oraz sprawnoĞci funkcjonowania i dziaáalnoĞci na
rzecz rolnictwa w gminie, w tym takĪe na rzecz funkcjonowania i rozwoju infrastruktury, najlepiej są oceniane punkty sprzedaĪy nawozów oraz lecznice weterynaryjne, a takĪe banki i ODR. Ponadto wydaje siĊ, Īe istotnym czynnikiem
sprzyjającym zrównowaĪeniu rolnictwa w gminie jest wsparcie tego sektora gospodarki przez samorząd lokalny oraz wspóápraca samorządu lokalnego w tym
zakresie z innymi instytucjami, co na podstawie przeprowadzonych badaĔ pokazuje przykáad podregionu wáocáawskiego oraz puáawskiego, odznaczających siĊ
kolejno wysokim oraz Ğrednim poziomem zrównowaĪenia rolnictwa. Dodatkowo naleĪy zauwaĪyü, Īe instytucje szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, w tym takĪe samorządy lokalne, poprzez swoje dziaáania oraz wspóápracĊ na
rzecz rozwoju rolnictwa w gminie, w tym takĪe na rzecz funkcjonowania i rozwoju infrastruktury, starają siĊ i realizują w praktyce przynajmniej te najwaĪniejsze zaáoĪenia przyjĊte w „Strategii zrównowaĪonego rozwoju wsi, rolnictwa
i ryboáówstwa na lata 2012-2020”.
Badania udowodniáy, Īe nie tylko rolnictwo konwencjonalne, czy tym
bardziej industrialne, ale takĪe rolnictwo zrównowaĪone wymaga odpowiedniej
infrastruktury technicznej, spoáecznej czy teĪ infrastruktury rynku. W przypadku rolnictwa zrównowaĪonego oprócz tradycyjnych elementów infrastruktury
technicznej czy spoáecznej, szczególnie istotne są te urządzenia i instytucje,
które wspierają równowagĊ przyrodniczą i wáaĞciwą „troskĊ o ziemiĊ” oraz
równowagĊ spoáeczną. Warto podkreĞliü, iĪ w tym przypadku rozwój infrastruktury powinien uáatwiaü rolnikom efektywną ekonomicznie produkcjĊ rolną, ale przy uwzglĊdnieniu potrzeb przyrody (ekosystemu) jako interesariusza
infrastruktury. Dla rozwoju rolnictwa zrównowaĪonego szczególne znaczenia
mają te elementy infrastruktury, które umoĪliwiają optymalne wykorzystanie
zasobów wewnĊtrznych gospodarstw, w tym Ğwiadczenie przez rolników usáug
Ğrodowiskowych i spoáecznych (jako dóbr publicznych) oraz sprzyjają wielofunkcyjnoĞci gospodarstw.
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III. ROLA WàADZ SAMORZĄDOWYCH W KREOWANIU
ZRÓWNOWAĩONEGO ROZWOJU GMIN WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA ĝWIĉTOKRZYSKIEGO
– STUDIUM PRZYPADKU
Wprowadzenie
AktywnoĞü wáadz samorządowych nie ogranicza siĊ do planowania lub
programowania dziaáaĔ rozwojowych o charakterze spoáeczno-gospodarczym
i Ğrodowiskowym. Jak wskazano w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego,
samorząd gminy ponosi odpowiedzialnoĞü za wszelkie sprawy i problemy publiczne, których rozwiązywanie ma na celu zapewnienie trwaáoĞci uĪytkowania
zasobów Ğrodowiskowych oraz poprawĊ i zachowanie wysokiej jakoĞci Īycia jej
mieszkaĔców137. Do zadaĔ gminy jako podstawowej jednostki w strukturze samorządu terytorialnego naleĪy m.in.:
- utrzymanie infrastruktury technicznej (gminne drogi, ulice, mosty, place, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie Ğcieków, utrzymywanie czystoĞci, urządzenia sanitarne, skáadowanie oraz utylizacja odpadów, zaopatrzenie w energiĊ elektryczną i cieplną, lokalny transport zbiorowy, targowiska i hale targowe, urządzenia i obiekty uĪytecznoĞci publicznej i administracyjnej itp.),
- utrzymanie infrastruktury spoáecznej (oĞwiata, ochrona zdrowia, pomoc spoáeczna, dziedzictwo narodowe i kultura, sport i rekreacja itp.),
- utrzymanie porządku i bezpieczeĔstwa publicznego (organizacja ruchu drogowego,
porządek publiczny, ochrona przeciwpoĪarowa, bezpieczeĔstwo sanitarne itp.),
- utrzymanie áadu przestrzennego i ekologicznego (zagospodarowanie przestrzenne, ksztaátowanie i ochrona Ğrodowiska itp.),
- promocja gminy i wspóápraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organizacjami pozarządowymi138.
Analizując proces zarządzania rozwojem lokalnym w kontekĞcie koncepcji zrównowaĪonego rozwoju (z ang. sustainable development) naleĪaáoby zatem zdefiniowaü go jako zespóá wzajemnie powiązanych dziaáaĔ, podejmowanych przez wáadze i otoczenie instytucjonalne w celu zapewnienia zrównowaĪenia oraz spójnoĞci spoáeczno-gospodarczej, Ğrodowiskowej i terytorialnej139. Ce137

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 paĨdziernika
1985 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607.
138
Witkowski K., Zarządzanie zasobami infrastruktury gminy i powiatu, [w:] Prace Instytutu
Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2004, s. 121-131.
139
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U.
z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z póĨn. zm.
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lem przeprowadzonej w formie studium przypadku140 analizy jest wiĊc ocena
roli wáadz samorządowych w kreowaniu zrównowaĪonego rozwoju w czterech
losowo wybranych gminach wiejskich województwa ĞwiĊtokrzyskiego141. OcenĊ podejmowanych przez wáadze samorządowe dziaáaĔ w tym kierunku przeprowadzono na podstawie opinii respondentów, zgromadzonych za pomocą
kwestionariusza wywiadu, zawierającego skategoryzowany zestaw pytaĔ142.
W kwestionariuszu nt. „Dziaáania samorządu lokalnego na rzecz zrównowaĪonego rolnictwa i obszarów wiejskich” sformuáowane zostaáy pytania zarówno otwarte, jak i zamkniĊte, które umoĪliwiáy otrzymanie bardziej precyzyjnych oraz indywidualnych wypowiedzi respondentów. Adresatami pytaĔ byáy
osoby peániące w 2013 roku funkcjĊ sekretarza gminy oraz kierownicy poszczególnych referatów urzĊdów gmin wiejskich, wykazujący odpowiednio szeroką
wiedzĊ na temat stanu i specyfiki uwarunkowaĔ rozwoju gmin oraz wystĊpujących na ich obszarze problemów o charakterze lokalnym.
1. Diagnoza stanu i jakoĞci infrastruktury spoáeczno-gospodarczej
i Ğrodowiskowej wybranych gmin wiejskich województwa ĞwiĊtokrzyskiego
w opinii respondentów
Prowadzenie skutecznej, dáugofalowej polityki zrównowaĪonego rozwoju,
przekáadającej siĊ na efektywne zarządzanie zasobami spoáeczno-gospodarczymi
i Ğrodowiskowymi wymaga diagnozy stanu infrastruktury skáadającej siĊ na jakoĞü
podstawowych aspektów rozwoju gminy, związanych z jej prawidáowym funkcjonowaniem w okreĞlonej perspektywie czasowej143. Dlatego podczas badaĔ tereno140
Studium przypadku naleĪy do metod diagnozowych, których gáównym celem jest pokazanie koncepcji godnych skopiowania. To inaczej streszczenie lub synteza, opisujące sytuacjĊ
lub wydarzenia, które miaáy miejsce w badanej rzeczywistoĞci (patrz: Studium przypadku –
poradnik 2010).
141
Badania mające na celu zidentyfikowanie najwaĪniejszych uwarunkowaĔ wielofunkcyjnego rozwoju gmin województwa ĞwiĊtokrzyskiego z wysokim udziaáem powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronionych, są prowadzone od 1998 r. (szerzej:
Popáawski 2010).
142
Badania z kwestionariuszem wywiadu przeprowadzono na zlecenie Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej – PIB w Warszawie, w ramach Programu Wieloletniego 2011-2014 „KonkurencyjnoĞü polskiej gospodarki ĪywnoĞciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, temat 6: „Zmiany w strukturze spoáeczno-ekonomicznej wsi
jako czynnik konkurencyjnoĞci obszarów wiejskich”, zadanie 2: „Instytucjonalne oddziaáywanie na podnoszenie atrakcyjnoĞci inwestycyjnej terenów wiejskich” w celu rozpoznania
dziaáaĔ wáadz samorządowych gmin województwa ĞwiĊtokrzyskiego, podejmowanych na
rzecz kreowania zrównowaĪonego rozwoju w formie studium przypadku.
143
Paluch à., Sarat S., Spoáeczno-gospodarczy i Ğrodowiskowy wymiar rozwoju wybranych
gmin wiejskich województwa maáopolskiego w opinii respondentów. Wydawnictwo Roczniki
Naukowe SERIA. t. XV. z. 2. Rzeszów 2013. s. 257-264.
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wych respondentów badanych gmin poproszono o uporządkowanie wymienionych
w kwestionariuszu elementów infrastruktury w obszarze spoáecznym, gospodarczym i Ğrodowiskowym w zaleĪnoĞci od poziomu ich rozwoju.
W Ğwietle uzyskanych opinii zauwaĪono, Īe w wiĊkszoĞci badanych jednostek (gminy: Opatowiec, Kluczewsko, Imielno) najwyĪsze wartoĞci ocen
w obszarze spoáecznym przyznano elementom związanym ze stanem i jakoĞcią
infrastruktury w zakresie oĞwiaty i wychowania (Ğrednio 7,0 pkt.) oraz ochrony
zdrowia (Ğrednio 6,0 pkt.), do których zaliczono m.in. przedszkola, szkoáy,
oĞrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stomatologiczne, apteki itp. NajniĪej oceniono natomiast infrastrukturĊ związaną z rozwojem turystyki (miejsca noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne, hotele itp.), sportem i rekreacją (páywalnie, baseny, boiska, korty tenisowe, parki rozrywki itp.) oraz opieką socjalną
(oĞrodki pomocy socjalnej, hospicja, stowarzyszenia itp.), gdzie wartoĞü ocen
wynosiáa odpowiednio: 1,7; 2,0 i 3,0 pkt. (rys. 1).
Rysunek 1. Ocena poziomu rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury
spoáecznej gmin objĊtych badaniami terenowymi
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Respondenci przyporządkowali poszczególnym elementom infrastruktury spoáecznej pozycje
od 1 do 7, hierarchizując je od najniĪszego (1) do najwyĪszego poziomu rozwoju (7).

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

WyraĨnie odwrotny trend we wskazaniach respondentów odnotowano
w gminie Záota, gdzie najwyĪsze byáy oceny stanu i jakoĞci elementów infrastruktury związanej z pomocą spoáeczną (7,0 pkt.), sportem i rekreacją (6,0 pkt.) oraz
kulturą i dziedzictwem narodowym – tj. kina, teatry, muzea, domy kultury, Ğwietlice Ğrodowiskowe itp. (5,0 pkt.). NajniĪsze oceny dotyczyáy natomiast oĞwiaty
i wychowania (1,0 pkt.), bezpieczeĔstwa i ochrony mienia (2,0 pkt.), a takĪe
ochrony zdrowia (3,0 pkt.), co wyróĪnia gminĊ Záota na tle pozostaáych. NaleĪy
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jednak zwróciü uwagĊ, Īe wiĊkszoĞü z najwyĪej ocenionych elementów infrastruktury w obszarze spoáecznym podlega subwencjonowaniu z budĪetu paĔstwa, a wiĊc
nie generuje problemów z zapewnieniem Ğrodków finansowych na ich utrzymanie.
W przeciwieĔstwie do pozostaáych form, które wiąĪą siĊ z wygospodarowaniem
Ğrodków z kapitaáu wáasnego lub ich pozyskiwaniem ze Ĩródeá pozabudĪetowych.
Subiektywna hierarchia przeprowadzonych ocen dotyczyáa równieĪ infrastruktury charakteryzującej poziom rozwoju gospodarczego badanych gmin,
a zaprezentowane odpowiedzi wskazują na znaczne zróĪnicowanie ich stanu
i jakoĞci wzglĊdem siebie. WĞród najwyĪej ocenionych elementów infrastruktury gospodarczej w gminach Záota i Opatowiec znalazáy siĊ targowiska i gieády
rolnicze (Ğrednio 6,5 pkt.) oraz punkty skupu i zaopatrzenia w nawozy, materiaá
siewny, Ğrodki ochrony roĞlin itp. (Ğrednio 4,5 pkt.), podobnie w przypadku
gminy Kluczewsko, gdzie oceny ksztaátowaáy siĊ na poziomie 5,0 pkt. Wysoką
ocenĊ uzyskaáy takĪe punkty napraw sprzĊtu mechanicznego obejmujące mechanikĊ, elektronikĊ, elektrykĊ, tokarstwo itp. (Ğrednio 6,5 pkt.) (rys. 2).
Rysunek 2. Ocena poziomu rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury
gospodarczej gmin objĊtych badaniami terenowymi
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Respondenci przyporządkowali poszczególnym elementom infrastruktury gospodarczej pozycje od 1 do 7, hierarchizując je od najniĪszego (1) do najwyĪszego poziomu rozwoju (7).

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

W gminach Kluczewsko i Imielno wysokie noty w przeprowadzonej ocenie uzyskaáy równieĪ usáugi gastronomiczne (6,0 pkt.). NajniĪsze wartoĞci we
wszystkich jednostkach dotyczyáy handlu hurtowego i detalicznego (Ğrednio 2,5
pkt.) w gminach Záota i Opatowiec – usáug gastronomicznych (Ğrednio 1,5 pkt.),
a w przypadku gmin Kluczewsko i Imielno – punktów naprawy sprzĊtu mechanicznego (1,0 pkt.). WyraĨne są takĪe róĪnice pod wzglĊdem stanu i jakoĞci
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usáug komunalnych, np. w gminie Záota wywóz i utylizacjĊ odpadów, gospodarkĊ wodno-Ğciekową oraz dostawĊ energii oceniono na niespeána 1,0 pkt., przy
5,0 pkt. w gminie Opatowiec oraz 7,0 pkt. w gminach Kluczewsko i Imielno.
W badaniach terenowych oceniano takĪe poziom rozwoju infrastruktury
Ğrodowiskowej wybranych gmin. Uzyskane wyniki wskazują, Īe w gminach
Opatowiec, Kluczewsko i Imielno najwyĪej oceniono infrastrukturĊ wodno-kanalizacyjną, obejmującą sieü wodociągową, kanalizacyjną oraz oczyszczalnie
Ğcieków, którym nadano wartoĞci oscylujące od 5,0 pkt. do 7,0 pkt. W jednostkach tych najniĪej oceniono natomiast dziaáania na rzecz pozyskiwania energii
ze Ĩródeá odnawialnych (Ğrednio 1,5 pkt.), promowania edukacji ekologicznej
(Ğrednio 2,5 pkt.), a takĪe stan i jakoĞü infrastruktury związanej ze skáadowaniem odpadów komunalnych oraz przemysáowych; gminie Opatowiec przyznano w tym wzglĊdzie 2,0 pkt., zaĞ gminie Kluczewsko niespeána 1,0 pkt. (rys. 3).
Rysunek 3. Ocena poziomu rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury
Ğrodowiskowej gmin objĊtych badaniami terenowymi
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Respondenci przyporządkowali poszczególnym elementom infrastruktury Ğrodowiskowej
pozycje od 1 do 7, hierarchizując je od najniĪszego (1) do najwyĪszego poziomu rozwoju (7).

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

Udzielone przez respondentów odpowiedzi wskazują równieĪ, iĪ stan i jakoĞü poszczególnych elementów infrastruktury Ğrodowiskowej w gminie Záota
znacznie odbiega od pozostaáych jednostek. NajwyĪsze przypisane wartoĞci dotyczyáy tu dziaáaĔ podejmowanych na rzecz edukacji ekologicznej (7,0 pkt.),
promowania energii odnawialnej (6,0 pkt.) oraz rozwoju sieci melioracyjnej
(5,0 pkt.). Za najniĪszy z kolei uznano poziom rozwoju sieci wodociągowej
(1,0 pkt.) i kanalizacyjnej (2,0 pkt.) oraz wyposaĪenie w oczyszczalnie Ğcieków
(3,0 pkt.) i skáadowiska odpadów komunalnych i przemysáowych (4,0 pkt.)
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Na podstawie zaprezentowanych odpowiedzi moĪna zatem stwierdziü, Īe
rozwój badanych gmin w wymiarze Ğrodowiskowym związany jest gáównie
z budową lub modernizacją infrastruktury sáuĪącej ksztaátowaniu i ochronie Ğrodowiska. NaleĪy jednak mieü na uwadze, iĪ realizacja tego typu przedsiĊwziĊü
sprawia wáadzom jednostek samorządu terytorialnego wyraĨne trudnoĞci,
z uwagi na dáugi okres ich realizacji oraz potrzebĊ kumulowania odpowiednio
wysokiego poziomu kapitaáu finansowego. To moĪe w znacznym stopniu podporządkowywaü kierunek podejmowanych przez lokalnych zarządców dziaáaĔ
i przekáadaü siĊ na wyniki przeprowadzonej oceny.
2. Dziaáania wáadz samorządowych sáuĪące rozwojowi
spoáeczno-gospodarczemu wybranych gmin wiejskich województwa
ĞwiĊtokrzyskiego
Przedstawiona na podstawie subiektywnych opinii respondentów hierarchia
poziomu rozwoju spoáecznego, gospodarczego i Ğrodowiskowego badanych
gmin odzwierciedla tylko zespóá pewnych, wspóázaleĪnych problemów rozwojowych, wystĊpujących na ich obszarze. Zjawisko to moĪe determinowaü jednak
charakter i tempo zadaĔ, które są oraz powinny byü podejmowane w celu zapewnienia trwaáoĞci zrównowaĪenia rozwoju tych jednostek. Warto zwróciü
uwagĊ na rodzaj dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze samorządowe przy realizacji zaáoĪeĔ lokalnej polityki rozwoju. Wynika to z moĪliwoĞci wykorzystywania przez odpowiednie instytucje zarządzające gminą szeregu instrumentów
o charakterze obligatoryjnym i nieobligatoryjnym, które pozwalają na efektywniejsze kierowanie lokalnym rozwojem, a takĪe jego planowanie.
W Ğwietle ankiet najczĊstszymi kierunkami dziaáaĔ na rzecz polityki rozwoju spoáecznego w gminach Záota, Opatowiec, Kluczewsko oraz Imielno okazaáy siĊ: zapewnienie áatwego dostĊpu do szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, skuteczny system opieki socjalnej oraz poprawa bezpieczeĔstwa, ochrony mienia publicznego i mieszkaĔców. Wynika to zapewne z faktu, Īe te kwestie
są uznawane za istotne i powszechnie wystĊpujące, a ich rozwiązanie zaleĪy
w duĪej mierze od aktywnoĞci wáadz lokalnych i organizacji pozarządowych144.
Najmniejsza liczba wskazaĔ dotyczyáa natomiast áatwego dostĊpu do opieki zdrowotnej oraz poprawy dostĊpnoĞci do róĪnorodnych form kultury dla
mieszkaĔców – tego rodzaju dziaáania podejmowane są tylko w gminie Záota.
W wiĊkszoĞci badanych jednostek stosowane są takĪe pozostaáe formy aktyw144

à.Paluch, Uwarunkowania zrównowaĪonego rozwoju gmin wiejskich w województwie maáopolskim, Niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w dniu 11.12.2012. Wydziaá Nauk
Ekonomicznych. Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2012.
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noĞci wáadz na rzecz ksztaátowania rozwoju spoáecznego, tj. przeciwdziaáanie
bezrobociu wĞród mieszkaĔców poprzez ich aktywizacjĊ (gminy: Záota, Opatowiec i Imielno) oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a takĪe przeciwdziaáanie
i zwalczanie patologii spoáecznych (tu wyjątek stanowi gmina Imielno, w której
tego rodzaju dziaáania nie są prowadzone – tab. 1).
Tabela 1. Kierunki dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze gminne przy realizacji
polityki rozwoju spoáecznego
Kierunki dziaáaĔ
Zapewnienie áatwego dostĊpu do szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego
Przeciwdziaáanie i zwalczanie patologii
spoáecznych wĞród mieszkaĔców
Przeciwdziaáanie zjawisku bezrobocia
wĞród mieszkaĔców poprzez ich aktywizacjĊ i tworzenie nowych miejsc pracy
Skutecznie dziaáający system opieki
socjalnej
Poprawa bezpieczeĔstwa, ochrony mienia
publicznego i mieszkaĔców
Powszechny i áatwy dostĊp do opieki
zdrowotnej
Poprawa dostĊpnoĞci do róĪnorodnych
form kultury dla mieszkaĔców

Gmina
Kluczewsko

Záota

Opatowiec

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

–

–

–

Imielno

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

Opinie respondentów pozwoliáy równieĪ na zidentyfikowanie najwaĪniejszych dziaáaĔ prowadzonych w ramach polityki rozwoju gospodarczego. Priorytetowymi zadaniami realizowanymi przez wáadze wszystkich badanych jednostek okazaáy siĊ rozwój infrastruktury technicznej poprzez jej modernizacjĊ
i rozbudowĊ oraz pozyskiwanie Ğrodków finansowych na ten cel ze Ĩródeá pozabudĪetowych. WiĊkszoĞü z lokalnych zarządców podejmuje takĪe próby promowania zmian kierunków produkcji rolnej, w tym szczególnie w kierunku produkcji ekologicznej (wyjątkiem jest gmina Imielno, gdzie tego typu dziaáania
nie są podejmowane w szerszej skali). Wynika to z faktu, Īe gospodarstwa rolne
na obszarze badanych gmin charakteryzuje wysoce rozdrobniona struktura
agrarna i produkcja gáównie na samozaopatrzenie oraz lokalne rynki zbytu145.
145

à. Popáawski, Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa ĞwiĊtokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2010.
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Ponadto, wedáug opinii respondentów dla okoáo 70% rodzin zamieszkujących
badane gminy gospodarstwo rolne stanowi podstawowe Ĩródáo dochodu, co moĪe stwarzaü korzystne warunki do zmiany profilu ich produkcji na ekologiczną.
Nie byáo z kolei wskazaĔ tworzenia centrów przedsiĊbiorczoĞci, organizowania efektywnej struktury zaopatrzenia i rynków zbytu oraz stwarzania
atrakcyjnych warunków dla inwestorów zewnĊtrznych w Īadnej z badanych
jednostek. Tylko w gminie Kluczewsko prowadzone są dziaáania na rzecz
wspierania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej (tab. 2).
Tabela 2. Kierunki dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze gminne przy realizacji
polityki rozwoju gospodarczego
Kierunki dziaáaĔ
Zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkaĔców przy organizacji infrastruktury w zakresie handlu i usáug
Rozwój infrastruktury technicznej poprzez
jej modernizacjĊ i rozbudowĊ
Tworzenie centrów przedsiĊbiorczoĞci
Promowanie zmian kierunków produkcji rolnej, w tym rozwój produkcji ekologicznej
Rozwój sektora MSP
Organizowanie efektywnej struktury zaopatrzenia i zbytu produktów rolniczych
Stwarzanie atrakcyjnych warunków dla potencjalnych inwestorów zewnĊtrznych
Promowanie lokalnego rzemiosáa, produktów
regionalnych
Pozyskiwanie Ğrodków finansowych w ramach Ĩródeá pozabudĪetowych
Wsparcie rozwoju agroturystyki i turystyki
wiejskiej

Gmina
Kluczewsko

Záota

Opatowiec

Imielno

+

–

+

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

–

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

Za gáówne ograniczenia rozwoju agroturystyki we wszystkich badanych
gminach respondenci uznawali brak odpowiednich instrumentów ekonomicznych i pozaekonomicznych oraz brak zainteresowania mieszkaĔców podejmowaniem tego typu dziaáalnoĞci rolniczej. Dodatkowo w gminach Kluczewsko
i Imielno wskazano, iĪ powodem sáabego zainteresowania wáaĞcicieli gospodarstw rolnych usáugami agroturystycznymi moĪe byü niedostatecznie rozwiniĊta infrastruktura techniczna, turystyczna, sportowa i rekreacyjna, a w gminach
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Opatowiec i Imielno brak odpowiednich uwarunkowaĔ zasobowych i przestrzennych w postaci lokalnego rzemiosáa czy produktów regionalnych (tab. 3).
Tabela 3. Ograniczenia rozwoju agroturystyki na obszarze badanych gmin
Rodzaj ograniczeĔ
Niedostatecznie rozwiniĊta infrastruktura
techniczna, turystyczna, sportowa itp.
Stan i jakoĞü Ğrodowiska przyrodniczego
Brak odpowiednich instrumentów ekonomicznych i pozaekonomicznych
Brak zainteresowania mieszkaĔców gminy
Brak odpowiednich uwarunkowaĔ zasobowych
i przestrzennych na obszarze gminy
Niedostateczna promocja gminy w tym zakresie
Brak lokalnego rzemiosáa, produktów regionalnych

Gmina
Kluczewsko

Záota

Opatowiec

Imielno

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

+

–

–

+

+

+

–

+

+

Ograniczenie: „+” – wystĊpuje, „–” – nie wystĊpuje
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

Wskazanie kierunku zadaĔ związanych z ograniczaniem bezrobocia, jako
jednego z najbardziej priorytetowych w zakresie rozwoju spoáecznego znajduje
m.in. swoje odbicie, we wspóápracy z otoczeniem instytucjonalnym badanych
gmin, do którego zalicza siĊ Wojewódzkie i Powiatowe UrzĊdy Pracy, ODR,
oddziaáy terenowe ARiMR, LGD. We wszystkich badanych gminach do najczĊĞciej stosowanych form aktywizacji mieszkaĔców posiadających status bezrobotnych naleĪą prace interwencyjne, publiczne i sezonowe, organizacja kursów,
szkoleĔ, warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkaĔców oraz
wspóápraca z firmami i innymi instytucjami przy organizacji staĪu dla absolwentów szkóá zawodowych. W wiĊkszoĞci jednostek (gminy: Záota, Opatowiec
i Kluczewsko) realizuje siĊ równieĪ programy sáuĪące aktywizacji osób wchodzących na rynek pracy, takie jak „Pierwsza praca” lub „Wáasna dziaáalnoĞü gospodarcza”, a takĪe bezpáatne doradztwo ekonomiczno-prawne (tab. 4).
Te ostatnie polegają gáównie na organizacji szkoleĔ, warsztatów, seminariów na temat pozyskiwania Ğrodków finansowych w ramach funduszy strukturalnych UE, pomocy przy przygotowywaniu planów, projektów i wniosków inwestycyjnych, promocji róĪnych dodatkowych Ĩródeá finansowania inwestycji
dla przedsiĊbiorców z sektora maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw w lokalnych
mediach oraz wspóápracy z otoczeniem instytucjonalnym gmin, tj. ARiMR,
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UrzĊdem Marszaákowskim, UrzĊdem Wojewódzkim, ODR i Izbą Rolniczą, które peánią gáównie funkcjĊ doradczą w tym zakresie (tab. 5).
Tabela 4. Dziaáania podejmowane przez wáadze gminne w celu ograniczania
bezrobocia
Rodzaje dziaáaĔ
Kursy, szkolenia, warsztaty doksztaácające
i podnoszące kwalifikacje zawodowe
ZwiĊkszanie oferty edukacyjnej dla bezrobotnych
Prace interwencyjne, publiczne, sezonowe
Programy sáuĪące aktywizacji bezrobotnych
”Pierwsza praca”, „Wáasna dziaáalnoĞü gospodarcza”
Wspóápraca z firmami i innymi instytucjami
przy organizacji staĪu zawodowego
Bezpáatne doradztwo ekonomiczno-prawne

Gmina
Kluczewsko

Záota

Opatowiec

Imielno

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

–

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

WaĪną formą dziaáalnoĞci gmin na rzecz efektywnego rozwoju spoáecznogospodarczego jest takĪe kwestia prowadzenie konsultacji spoáecznych przy realizacji przedsiĊwziĊü inwestycyjnych. Istotą takich konsultacji jest dwustronna
komunikacja, o charakterze wewnĊtrznym i zewnĊtrznym. Porozumiewanie siĊ
wáadz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego miĊdzy sobą i ich
mieszkaĔców umoĪliwia bowiem sprawne zaáatwianie bieĪących spraw i potrzeb, związanych z funkcjonowaniem i róĪnymi formami dziaáalnoĞci. Uáatwia
równieĪ nawiązanie dialogu pomiĊdzy róĪnymi spoáecznoĞciami na temat najtrudniejszych problemów oraz znalezienie kompromisu, czy teĪ zawarcie consensusu w sytuacjach konfliktowych146. Dlatego w wywiadzie z kwestionariuszem respondenci poproszeni zostali o wskazanie przykáadów form konsultacji
spoáecznych w dziaáaniach wáadz gminnych (tab. 6).

146

P. Cymanow, SkutecznoĞü funkcjonowania komunikacji zewnĊtrznej organizacji samorządowych na przykáadzie gminy Dobczyce, Zeszyty Naukowe, Seria Administracja i Zarządzanie,
Numer Specjalny, Wydawnictwo Akademia Podlaska, nr 78 (5), Siedlce 2008, s. 127-135.
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Tabela 5. Dziaáania podejmowane przez wáadze gminne w ramach wsparcia
w pozyskiwaniu Ğrodków z funduszy strukturalnych UE
Rodzaje dziaáaĔ
Pomoc przy przygotowywaniu projektów
inwestycyjnych i wniosków
Organizacja szkoleĔ, warsztatów, seminariów
na temat pozyskiwania Ğrodków finansowych
w ramach funduszy strukturalnych UE
Promocja Ĩródeá dofinansowania inwestycji
poprzez informacjĊ w lokalnych mediach,
prasa, internet
Wspóápraca z innymi instytucjami np.
ARiMR, UrzĊdem Marszaákowskim, UrzĊdem Wojewódzkim
Doradztwo ekonomiczno-prawne (ODR,
CDR)

Gmina
Kluczewsko

Záota

Opatowiec

Imielno

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

–

+

–

+

–

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

Tabela 6. Formy dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze gminne w ramach konsultacji spoáecznych prowadzonych przy planowaniu inwestycji
Formy dziaáaĔ
Forum Lokalnej Agendy 21
Warsztaty, zebrania tematyczne, seminaria
dla mieszkaĔców
Publikacje w lokalnych mediach
Wywiady Ğrodowiskowe przy wykorzystaniu
ankiety
Udziaá mieszkaĔców w sesjach Rady Gminy
Zebrania wiejskie

Gmina
Kluczewsko
–

Záota
–

Opatowiec
–

Imielno
–

+

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+
+

+
+

+
–

+
–

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

Zaprezentowane odpowiedzi wskazują, iĪ we wszystkich badanych jednostkach praktykowany jest udziaá mieszkaĔców w sesjach Rady Gminy oraz publikowanie w lokalnych mediach informacji na temat planowanych na ich obszarze inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Poza tym w gminach Záota
i Opatowiec kilka razy do roku organizowane są zebrania lub spotkania wiejskie,
na których prowadzona jest dyskusja pomiĊdzy przedstawicielami wáadz i oto-
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czenia instytucjonalnego gmin z lokalnymi liderami oraz mieszkaĔcami na temat
problemów i potrzeb o charakterze spoáeczno-gospodarczym i Ğrodowiskowym.
W celu realizacji zadaĔ mających na celu efektywny rozwój spoáeczno-gospodarczy, niektóre z badanych gmin podejmują takĪe wspóápracĊ z jednostkami sąsiednimi i partnerskimi. Powszechnie przyjmuje siĊ bowiem, Īe istotą
wspóádziaáania miĊdzygminnego jest zaspokojenie przez wáadze lokalnych potrzeb publicznych pomimo zbyt sáabego potencjaáu finansowego, ludnoĞciowego, bądĨ teĪ niesprzyjających warunków naturalnych, poprzez wspóápracĊ jednostek samorządowych róĪnego szczebla148. NajczĊstszym rodzajem dziaáaĔ
w tym zakresie, praktykowanym w gminach Záota i Opatowiec, jest organizacja
szkoleĔ i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkaĔców regionu
oraz imprez i wydarzeĔ kulturalnych, czy teĪ zadaĔ mających na celu poprawĊ
struktury jakoĞciowej i iloĞciowej oferowanych usáug z zakresu turystyki, sportu
i rekreacji (tab. 7).
Tabela 7. Rodzaje dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze gminne w ramach
wspóápracy z gminami sąsiednimi lub partnerskimi
Rodzaje dziaáaĔ
Organizacja szkoleĔ i kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe mieszkaĔców regionów
Przygotowywanie i planowanie projektów
wspóáfinansowanych w ramach Ğrodków pozabudĪetowych
Organizacja wspólnych imprez i wydarzeĔ
kulturowych
Przygotowywanie ofert inwestycyjnych
w ramach związków gmin dla inwestorów
zewnĊtrznych
Organizacja dziaáaĔ z zakresu turystyki,
sportu i rekreacji
Planowanie i realizacja wspólnych inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej
Promocja regionu

Gmina
Kluczewsko

Záota

Opatowiec

Imielno

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

W jednostkach tych wspóápraca miĊdzygminna dotyczy równieĪ planowania i realizacji duĪych inwestycji infrastrukturalnych w ukáadzie partnerskim.
148

M. Miemiec, Związki komunalne w Niemczech, Przegląd Prawa i Administracji, t. XXXV,
Warszawa 1996, s. 143-148.
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Z przeprowadzonej analizy wynika takĪe, Īe Īadna z gmin nie prowadzi wspóápracy z innymi jednostkami samorządowymi w dziaáaniach na rzecz promocji
regionu, koncentrując siĊ gáównie na promocji wáasnej. Wedáug odpowiedzi
wskazanych przez respondentów do najczĊstszych form marketingu i promocji
naleĪy publikowanie informacji na temat walorów spoáeczno-gospodarczych
i Ğrodowiskowych w regionalnych, ogólnokrajowych i zagranicznych mediach,
wydawanie ulotek, broszur, folderów reklamowych, a takĪe prowadzenie stron,
portali i forów internetowych. W gminach Záota i Opatowiec wykorzystuje siĊ
takĪe udziaá w konkursach, wystawach oraz wystĊpach artystycznych organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.
3. Dziaáania wáadz samorządowych sáuĪące rozwojowi Ğrodowiskowemu
wybranych gmin wiejskich województwa ĞwiĊtokrzyskiego
Jednym z warunków skutecznoĞci polityki rozwoju lokalnego jest podejmowanie dziaáaĔ na rzecz utrzymania áadu przestrzennego oraz ksztaátowania
i ochrony Ğrodowiska. Efektywna realizacja zadaĔ w tym zakresie determinuje
czĊsto tempo oraz poziom rozwoju pozostaáych zasobów danej jednostki samorządu terytorialnego, tj. spoáecznych i gospodarczych. Ponadto w obecnym podziale terytorialnym kraju gmina wydaje siĊ byü najlepszym miejscem wdraĪania
zasad i celów polityki ekologicznej, gdyĪ wáaĞnie w gminie podejmuje siĊ bezpoĞrednie dziaáania mające wpáyw na jakoĞü Ğrodowiska i ksztaátowanie przestrzeni
krajowej, zgodnie z zasadą „myĞl globalnie, dziaáaj lokalnie”149. Wáadze gminne
posiadają bowiem moĪliwoĞü ksztaátowania postaw proekologicznych mieszkaĔców poprzez prowadzenie inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, stanowienie lokalnego prawa, stosowanie róĪnorodnych narzĊdzi ekonomicznych oraz
prowadzenie dziaáaĔ edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.
Podczas badaĔ poproszono zatem respondentów o wskazanie, które spoĞród kierunków dziaáaĔ dotyczących ksztaátowania i ochrony Ğrodowiska wáadze
uwaĪają za priorytetowe. MoĪna zauwaĪyü, Īe we wszystkich badanych gminach (Záota, Opatowiec, Kluczewsko i Imielno) najczĊĞciej realizowane są inwestycje z zakresu rozbudowy i modernizacji gospodarki wodno-Ğciekowej,
tworzenia infrastruktury do selektywnej zbiórki i odbioru odpadów oraz dziaáania mające na celu likwidacjĊ dzikich wysypisk Ğmieci (tab. 8).
Wytypowanie tych kierunków jako priorytetowych jest dowodem, Īe gospodarka komunalna odgrywa istotną rolĊ w procesie zarządzania zasobami Ğrodowiska naturalnego badanych gmin. Gospodarka komunalna naleĪy bowiem do naj149

K. Giordano, Planowanie zrównowaĪonego rozwoju gminy w praktyce, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2006.
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waĪniejszych sfer dziaáalnoĞci jednostek samorządu terytorialnego150, jako Īe
obejmuje zadania o charakterze uĪytecznoĞci publicznej, mające na celu bieĪące
i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb w drodze Ğwiadczenia usáug powszechnie dostĊpnych (np. zaopatrzenie w wodĊ, usuwanie i oczyszczanie Ğcieków oraz skáadowanie i utylizacjĊ odpadów)151.
Tabela 8. Kierunki dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze gminne w zakresie
ksztaátowania i ochrony Ğrodowiska
Kierunki dziaáaĔ

Záota
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-Ğciekowej +
Likwidacja dzikich wysypisk Ğmieci
+
Pozyskiwanie Ğrodków pozabudĪetowych na inwe+
stycje proekologiczne
Promocja alternatywnych Ĩródeá energii wĞród
+
mieszkaĔców
DziaáalnoĞü edukacyjna, informacyjna i promocyjna na rzecz podnoszenia ĞwiadomoĞci ekologicznej +
wĞród mieszkaĔców
Tworzenie infrastruktury do selektywnej zbiórki
+
odpadów
Promocja produkcji ekologicznej wĞród rolników
+
i mieszkaĔców wsi
Tworzenie pasów zieleni i pielĊgnacja istniejących
+
Prowadzenie nasadzeĔ drzewostanów
+
Zgáaszanie do ewidencji Īywych pomników
–
przyrody
Budowa zbiorników wodnych i rekultywacja
–
istniejących
Dziaáania rewitalizacyjne
–
Dziaáania mające na celu regulacjĊ stosunków
+
wodnych
Zmiany przeznaczenia obszarów w ramach MPZP
–

Gmina
OpatoKluwiec
czewsko
+
+
+
+

Imielno
+
+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+
+

+
+

+
+

+

+

+

–

–

–

-

–

–

-

+

–

–

–

–

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

Respondenci czĊsto podkreĞlali takĪe, Īe jednym z priorytetowych dziaáaĔ
podejmowanych przez gminĊ jest pozyskiwanie Ğrodków pozabudĪetowych na
150

à. Satoáa, Przemiany gospodarki i infrastruktury komunalnej w Maáopolsce w latach 2002-2010 [w:] Samorządowa gmina w nowoczesnym paĔstwie. G. MaĞloch (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 103-116.
151
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43
z póĨn. zm.
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tworzenie infrastruktury proekologicznej, co wymaga od wáadz duĪej aktywnoĞci. Prowadzenie tego typu przedsiĊwziĊü wiąĪe siĊ z ponoszeniem wysokich
kosztów realizacyjnych, których gmina nie jest w stanie pokryü ze skumulowanych Ğrodków wáasnych152. Dla wiĊkszoĞci z tych inwestycji Ĩródáo finansowania stanowią wiĊc Wojewódzki Fundusz Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki
Wodnej wraz z funduszami powiatowymi i gminnymi oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
W grupie najczĊĞciej realizowanych zadaĔ znalazáo siĊ takĪe tworzenie
pasów zieleni i pielĊgnacja istniejących, prowadzenie nasadzeĔ drzewostanów
oraz dziaáalnoĞü edukacyjna, informacyjna i promocyjna na rzecz podnoszenia
ĞwiadomoĞci ekologicznej mieszkaĔców. ĝwiadczy to o dojrzaáoĞci lokalnych
zarządców. NaleĪy bowiem pamiĊtaü, Īe Ğrodowisko przyrodnicze jest konstruktem spoáecznym, dlatego waĪne jest, jak spoáecznoĞü mieszkająca w jego bezpoĞrednim sąsiedztwie, duĪej przestrzennie bliskoĞci, postrzega, myĞli oraz zachowuje siĊ wobec natury i jak na jej rzecz dziaáa. ĝwiadomoĞü ekologiczna
przyczynia siĊ takĪe do bardziej sumiennego przestrzegania ustanowionych
przepisów i norm prawnych, oddziaáując jednoczeĞnie na wzrost wiedzy na ich
temat. Generuje przy tym coraz wiĊkszą potrzebĊ budowy, modernizacji i prawidáowej eksploatacji infrastruktury technicznej, co z kolei przekáada siĊ na lepszy stan Ğrodowiska przyrodniczego, zapewniając tym samym wyĪszy poziom
jakoĞci Īycia mieszkaĔców gminy153. W kontekĞcie przedstawionej problematyki zapytano respondentów o rodzaje dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze, mających na celu zwiĊkszenie ĞwiadomoĞci mieszkaĔców nt. segregacji odpadów
komunalnych (tab. 9).
Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, badane jednostki wykazują wysoką aktywnoĞü w tym zakresie, przejawiającą siĊ w organizowaniu spotkaĔ, konkursów dla dzieci i máodzieĪy, festynów i pikników ekologicznych, wydawaniu
folderów, ulotek, plakatów, stron internetowych, lokalnej prasy o tematyce ekologicznej, dostarczaniu mieszkaĔcom bezpáatnie: pojemników, kolorowych
worków do selektywnej zbiórki odpadów, zmniejszaniu opáat za wywóz odpadów segregowanych, a takĪe ustawianiu osobnych pojemników na: szkáo, papier
i tworzywa sztuczne w miejscach ogólnodostĊpnych. NaleĪy jednak mieü na
uwadze, Īe gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest
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à. Paluch, Uwarunkowania zrównowaĪonego rozwoju gmin wiejskich w województwie
maáopolskim. Wydziaá Nauk Ekonomicznych, Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Warszawa 2012, maszynopis
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obecnie z urzĊdu zobowiązana do odbioru i odpowiedniej utylizacji odpadów
komunalnych, poddanych przez mieszkaĔców procesowi segregacji 154.
Tabela 9. Rodzaje dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze gminne w zakresie
segregacji odpadów komunalnych
Rodzaje dziaáaĔ
Konkursy dla dzieci i máodzieĪy
Organizowanie festynów, pikników ekologicznych
Wydawanie folderów, ulotek, plakatów,
stron internetowych, lokalnej prasy o tematyce ekologicznej
Dostarczanie mieszkaĔcom bezpáatnie: pojemników, kolorowych worków do zbiórki
selektywnej odpadów
Zmniejszanie opáat za wywóz odpadów segregowanych
Organizowanie punktów odbioru makulatury, tworzyw sztucznych, szkáa
Ustawianie osobnych pojemników na: szkáo,
papier, tworzywa sztuczne w miejscach
ogólnodostĊpnych
Organizowanie zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzĊtu elektrycznego i elektronicznego w systemie objazdowym
Ustawianie pojemników na zuĪyte leki i ich
opakowania, na zuĪyte baterie

Gmina
Kluczewsko
+

Záota
+

Opatowiec
+

Imielno
+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

–

+

+

+

+

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ kwestionariuszowych.

WaĪnym kierunkiem w ksztaátowaniu ĞwiadomoĞci ekologicznej mieszkaĔców jest takĪe podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem
i wspóáfinansowaniem infrastruktury sáuĪącej pozyskiwaniu energii odnawialnej. NajwiĊkszą ich czĊstoĞü zaobserwowano w gminach Záota i Kluczewsko.
Dziaáania z tego zakresu ograniczaáy siĊ jednak tylko do organizacji warsztatów,
zebraĔ tematycznych i seminariów dla mieszkaĔców oraz publikacji tematycznych w lokalnej prasie i mediach. W wiĊkszoĞci z badanych gmin nie są prowadzone natomiast dziaáania mające na celu pozyskiwanie Ğrodków na dofinansowanie termomodernizacji systemów ogrzewania gospodarstw domowych, tworzenie instalacji sáuĪących pozyskiwaniu energii odnawialnej w budynkach
154
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uĪytku publicznego lub dofinansowanie budowy maáych elektrowni wodnych,
farm wiatrakowych itp. (tab. 10).
Tabela 10. Rodzaje dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze gminne na rzecz
promowania energii odnawialnej
Rodzaje dziaáaĔ

Záota

Pozyskiwanie Ğrodków na dofinansowanie
termomodernizacji systemów ogrzewania
gospodarstw domowych
Warsztaty, zebrania tematyczne, seminaria
dla mieszkaĔców na temat alternatywnych
Ĩródeá energii
Publikacje w lokalnych mediach na temat
alternatywnych Ĩródeá energii
Organizacja wyjazdów studyjnych na targi,
warsztaty krajowe i zagraniczne
Pozyskiwanie Ğrodków na tworzenie instalacji sáuĪących pozyskiwaniu energii odnawialnej w budynkach uĪytku publicznego
Dofinansowanie budowy maáych elektrowni
wodnych, farm wiatrakowych itp.

Gmina
KluOpatoczewwiec
sko

Imielno

–

–

–

–

+

–

+

–

+

+

+

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

–

–

–

„+” dziaáania są podejmowane, „–” brak dziaáaĔ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ kwestionariuszowych.

W opinii respondentów niska aktywnoĞü wáadz wynika gáównie z braku
zainteresowania mieszkaĔców tego rodzaju inicjatywami, co z kolei determinowane jest wysokim kosztem zakupu instalacji, przekáadającym siĊ na wysoki
wkáad Ğrodków wáasnych, który musiaáyby ponieĞü gospodarstwa domowe. Wyjątek w tym przypadku stanowi gmina Kluczewsko, a z rozmów z przedstawicielami urzĊdu tej gminy wynika, Īe realizowane na jej obszarze przedsiĊwziĊcia związane z budową instalacji sáuĪącej pozyskiwaniu energii ze Ĩródeá odnawialnych mają sporadyczny charakter i finansowane są gáównie przy udziale
Ğrodków zewnĊtrznych, w tym szczególnie w ramach pomocy unijnej – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, czy teĪ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ĝwiĊtokrzyskiego.
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Podsumowanie
Na podstawie oceny poziomu rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury w obszarze spoáecznym, gospodarczym i Ğrodowiskowym zrównowaĪonego rozwoju oraz dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze samorządowe, gmin
Záota, Opatowiec, Kluczewsko i Imielno moĪna wnioskowaü o duĪym znaczeniu produkcji rolniczej w strukturze lokalnej gospodarki, sáabej infrastrukturze
technicznej i maáo intensywnym rozwoju sektora usáugowo-handlowego na tle
caáego województwa ĞwiĊtokrzyskiego. WiĊkszoĞü skáadowych przeprowadzonej przez respondentów oceny związana jest z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej sáuĪącej formowaniu postaw lokalnych wáadz i spoáecznoĞci w procesie ksztaátowania obrazu gospodarki regionu oraz wykorzystywaniu
lokalnych zasobów Ğrodowiskowych. Prowadzenie tego typu dziaáaĔ sprawia
jednak badanym jednostkom samorządu terytorialnego wyraĨne trudnoĞci,
z uwagi na potrzebĊ kumulowania odpowiednio wysokiego poziomu kapitaáu
finansowego. NajczĊstszym problemem gmin o przedstawionych uwarunkowaniach rozwoju jest m.in. niski poziom dochodów wáasnych, ograniczający finansowanie budowy lub modernizacji gminnej infrastruktury technicznej w ujĊciu
spoáecznym, gospodarczym i Ğrodowiskowym z ich budĪetu lub utrudniający
zapewnienie minimalnego poziomu wkáadu wáasnego przy ubieganiu siĊ o Ğrodki finansowe ze Ĩródeá zewnĊtrznych, w tym szczególnie funduszy celowych
i strukturalnych.
Przedstawiona analiza kierunków dziaáaĔ podejmowanych przez wáadze
badanych gmin wiejskich województwa ĞwiĊtokrzyskiego odzwierciedla zatem
poziom, na jakim obecnie znajdują siĊ te jednostki w dąĪeniu do osiągniĊcia
zrównowaĪonego rozwoju. Uzyskane informacje wskazują, Īe realizują one
gáównie tzw. zadania „twarde”, związane z zaspokajaniem lokalnych potrzeb za
pomocą infrastruktury technicznej, co wedáug wáadz warunkuje czĊsto poprawĊ
poziomu wszystkich trzech komponentów – tj. spoáecznego, gospodarczego
i Ğrodowiskowego – procesu zrównowaĪenia. Gminy te wykorzystując moĪliwoĞü absorpcji Ğrodków pozabudĪetowych podporządkowują jednak czĊsto
swoje dáugookresowe zaáoĪenia i cele rozwojowe inwestycjom o charakterze
infrastrukturalnym, a to z kolei powoduje, Īe na dalszy plan odsuwane są tzw.
dziaáania „miĊkkie”, waĪne i poĪądane z punktu widzenia poprawy jakoĞci Īycia
mieszkaĔców.

125

Bibliografia
Boátromiuk A., ĝwiadomoĞü ekologiczna Polaków – zrównowaĪony rozwój. Raport z badaĔ 2009, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009.
Cymanow P., SkutecznoĞü funkcjonowania komunikacji zewnĊtrznej organizacji
samorządowych na przykáadzie gminy Dobczyce, Zeszyty Naukowe, Seria
Administracja i Zarządzanie, Numer Specjalny, Wydawnictwo Akademia
Podlaska, nr 78 (5), Siedlce 2008.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 paĨdziernika 1985 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607.
Giordano K., Planowanie rozwoju zrównowaĪonego gminy w praktyce, Wydawnictwo KUL w Lublinie, nr 5, Lublin 2006.
Miemiec M., Związki komunalne w Niemczech, Przegląd Prawa i Administracji,
t. XXXV, Warszawa 1996.
Paluch à., Uwarunkowania zrównowaĪonego rozwoju gmin wiejskich w województwie maáopolskim, Wydziaá Nauk Ekonomicznych, Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, maszynopis, Warszawa 2012.
Paluch à., Sarat S., Spoáeczno-gospodarczy i Ğrodowiskowy wymiar rozwoju
wybranych gmin wiejskich województwa maáopolskiego w opinii respondentów, Wydawnictwo Roczniki Naukowe SERIA, t. XV, z. 2, Rzeszów 2013.
Popáawski à., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa ĞwiĊtokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A,
Warszawa 2010.
Satoáa à., Przemiany gospodarki i infrastruktury komunalnej w Maáopolsce
w latach 2002-2010, [w:] Samorządowa gmina w nowoczesnym paĔstwie,
G. MaĞloch(red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Studium przypadku – Poradnik Studia przypadku wspóápracy partnerskiej jako
instrument zmian, Fundacja Partnerstwo dla ĝrodowiska, 2010 Kraków,
[http://grupypartnerskie.pl/media/filemanager/publikacje/studia_przypadku.
pdf 2011].
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z póĨn. zm.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z póĨn. zm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
Witkowski K., Zarządzanie zasobami infrastruktury gminy i powiatu [w:] Prace
Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2004.














































EGZEMPLARZ BEZPàATNY

Nakáad  egz.,ark. wyd.
Druk i oprawa: EXPOL Wáocáawek

