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 5Wprowadzenie

Wprowadzenie 

Przemiany zachodz�ce w zakresie zmian ilo�ciowych, jak i problematyka 
zwi�zana z zag�szczeniem sieci placówek handlowych i us�ugowych na obsza-
rach wiejskich s� jednym z wa�niejszych elementów rozwoju cywilizacyjnego 
wsi. Procesy te zwi�zane s� tak�e ze zmianami gospodarczo-ekonomicznymi 
jakie zachodz� w naszym kraju. Nie bez znaczenia s� tak�e mo�liwo�ci pozyski-
wania �rodków finansowych w ramach dost�pnych dla mieszka�ców wsi pro-
gramów unijnych. Polskie rolnictwo jest bowiem najwi�kszym beneficjentem 
WPR spo�ród wszystkich nowoprzyj�tych do UE pa�stw cz�onkowskich. Uzyska-
nie swobodnego dost�pu przez krajowych producentów do ponad czterystumi-
lionowego rynku europejskiego, zmiany makroekonomiczne, szerokie wsparcie 
i pomoc finansowa w ramach WPR i funduszy strukturalnych, pozytywnie wp�y-
n��y na kondycj� ekonomiczn� krajowej gospodarki �ywno�ciowej i jako�� �ycia 
na obszarach wiejskich. Znacz�ce przyspieszenie modernizacyjne nast�pi�o 
w sektorze przetwórczym oraz w zakresie infrastruktury technicznej. Dzi�ki 
dop�atom bezpo�rednim oraz wzrostowi cen zbytu produktów rolniczych, 
wzros�y przychody pieni��ne cz��ci gospodarstw rolnych1.  

Sfera handlowo-us�ugowa, która zaspokaja okre�lone potrzeby ludno�ci 
zwi�zane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (a tak�e i gospodarstwa 
rolnego) kszta�towana jest równie� przez zmieniaj�cy si� styl i sposób �ycia miesz-
ka�ców. Podobnie jest z sieci� us�ug bytowych i produkcyjnych. Stale polepszaj�ca 
si� oferta rynkowa przede wszystkim zmniejsza uci��liwo�ci zwi�zane z prowadze-
niem gospodarstwa domowego i rolnego, jednocze�nie wp�ywa na rozmiar czasu 
wolnego ludno�ci, ale te� przek�ada si� na motywacje produkcyjne.  

Ludno�� zamieszkuj�ca tereny wiejskie jest zarówno konsumentem jak 
i producentem okre�lonych dóbr i us�ug. Do realizacji produkcji rolniczej po-
trzebne s� okre�lone �rodki, ale potrzebny jest tak�e zorganizowany zbyt wy-
tworzonych produktów.  

Nast�puje bowiem sta�y proces unowocze�niania rolnictwa, mi�dzy in-
nymi powszechnie stosowane s� mieszanki przemys�owe w �ywieniu zwierz�t 
oraz ograniczeniu ulega spo�ycie niektórych produktów pochodz�cych z w�a-
snego gospodarstwa rolnego. Dotyczy to mi�dzy innymi oleju, m�ki, kaszy, gdy� 

                                                 
1M. Dudek, A. Wrzochalska, Klasyfikacja gospodarstw rolnych wed�ug korzystania z progra-
mów wsparcia w ramach WPR, Raport Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 121 (cz��� I), 
IERiG	-PIB, Warszawa 2008, s. 9. 



 6 Charakterystyka i tendencje przemian w obr�bie sieci placówek handlowych, us�ugowych oraz produkcyjnych
(zaopatrzenie i skup) we wsiach obj�tych badaniem IERiG�-PIB  
Agnieszka Wrzochalska 

te produkty s� stale w bogatej ofercie rynkowej, a ich jako�� standaryzowana 
przez zak�ady przemys�u rolno-spo�ywczego, wygrywa w konkurencji 
z produktami pochodz�cymi z przerobu w�asnych surowców. Dlatego te� dzia-
�alno�� zak�adów i punktów zajmuj�cych si� przetwórstwem surowców rolnych 
tak�e dostosowywa� si� musi do post�puj�cych zmian i nowych uwarunkowa�. 

Mieszka�cy wsi mieli zawsze utrudniony proces zaopatrywania si� 
w produkty �ywno�ciowe i nie�ywno�ciowe oraz korzystanie z wszelkiego ro-
dzaju us�ug, w porównaniu z mieszka�cami miast. Istotnym problemem dla 
mieszka�ców wsi jest wi�c przestrzenna dost�pno�� do placówek handlowych, 
us�ugowych czy te� do punktów zaopatrzenia w �rodki do produkcji rolniczej, 
punktów skupu i punktów przetwórstwa surowców rolniczych. Wp�yw na t� 
sytuacj� ma g�ównie naturalny atrybut tych obszarów jakim jest rozproszenie, 
ale tak�e swoiste opó
nienia dotycz�ce infrastruktury wiejskiej. Blisko�� skupisk 
miejskich czy dobra komunikacja umo�liwiaj� mieszka�com wsi aktywne korzy-
stanie z szeregu us�ug. A z kolei pewnego rodzaju „izolacja przestrzenna”, spo-
wodowana zbyt odleg�ym po�o�eniem niektórych skupisk wiejskich w naturalny 
sposób ogranicza te mo�liwo�ci, wymusza do korzystania jedynie z lokalnych 
mo�liwo�ci, ale mo�e tak�e by� bod
cem do organizacji czy zak�adania placó-
wek jakie w najbli�szej okolicy jeszcze nie funkcjonuj�.  

Tak�e dzia�alno�� wiejskich sklepów zale�y w pewnej mierze od lokaliza-
cji, na przyk�ad wyra
nie lepiej prosperuj� sklepy, które s� po�o�one na tere-
nach atrakcyjnych turystycznie. Takie po�o�enie umo�liwia po��czenie sklepu 
z inn� dzia�alno�ci�, na przyk�ad agroturystyk� czy ma�� gastronomi�, co wp�y-
wa na zainteresowanie nie tylko okolicznych mieszka�ców, ale tak�e i poten-
cjalnych klientów korzystaj�cych z us�ug agroturystycznych. Sklepy na wsi nie 
tylko zaopatruj� miejscow� ludno�� w niezb�dne w gospodarstwie artyku�y 
i sprzyjaj� podnoszeniu jako�ci �ycia, ale cz�sto stanowi� o�rodek kontaktów 
spo�ecznych i wymiany informacji. Ich niew�tpliw� zalet� jest fakt, �e funkcjo-
nuj� od d�ugiego czasu i maj� dobre relacje z konsumentami2. 

W wiejskich gospodarstwach domowych, cz��ciej ni� w mie�cie wykorzy-
stuje si� wychodowane w ogródkach czy dzia�kach produkty �ywno�ciowe, 
przetwarza si� �ywno�� czy te� wykonuje si� szereg prac we w�asnym zakresie. 
Relatywnie lepsza ni� w mie�cie jest dost�pno�� np. do lokalnych masarni, 
w�dzarni ryb. Tym samym nierzadko mieszka�cy wsi maj� �atwiejszy, ni� miesz-
                                                 
2 Wrzochalska A., Zmiany w sieci placówek obs�ugi handlowej, produkcyjnej i bytowej we 
wsiach obj�tych ankiet� IERiG�-PIB, Projekt badawczy nr 1 H02C 035 28, IERiG	-PIB, War-
szawa 2006, s. 9.  
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ka�cy w miastach, dost�p do produktów wytwarzanych w sposób naturalny, 
a tak�e cz�sto sami uczestnicz� w procesie wytwarzania �ywno�ci.  

Popularn� form� zaopatrywania si� zarówno w produkty �ywno�ciowe 
jak i w �rodki do produkcji rolniczej, na obszarach wiejskich jest handel obwo
-
ny. Przede wszystkim w przypadku znacznego oddalenia najbli�szego sklepu 
spo�ywczego czy te� innej placówki handlowej, umo�liwia �atwy i szybki zakup 
potrzebnych towarów. Cz�sto produkty sprzedawane w takiej formie s� ta�sze 
od oferowanych w stacjonarnych placówkach handlowych, co z punktu widze-
nia kupuj�cych jest bardzo po��dane. Jednak zdarzaj� si� dostawcy, którzy 
niedope�niaj� szeregu przepisów odno�nie prowadzonej dzia�alno�ci3 czy te� 
nie posiadaj� wymaganych uprawnie�, przez co mog� oferowa� towary 
w atrakcyjnych cenach, a to z kolei przek�ada� si� mo�e na trudno�ci z utrzyma-
niem si� na rynku ma�ych placówek handlowych4.  

Post�puj�cy proces komputeryzacji i stale polepszaj�cy si� dost�p do In-
ternetu5, tak�e na obszarach wiejskich6, umo�liwia coraz liczniejszej grupie 

                                                 
3 Mi�dzy innymi art. 7 ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo o dzia�alno�ci gospodarczej 
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178) wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadz�ce handel obwo
ny 
mia�y wpis do rejestru przedsi�biorców, wed�ug Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci Gospodar-
czej. Osoby oraz firmy prowadz�ce dzia�alno�� w zakresie handlu obwo
nego artyku�ami 
spo�ywczymi musz� posiada� tak�e pozytywn� decyzj� SANEPID-u zezwalaj�c� na sprzeda� 
tych artyku�ów ze �rodków transportowych. Nierzadko uzyskane pozwolenie dotycz�ce 
sprzeda�y detalicznej �ywno�ci i produktów spo�ywczych na targowiskach czy te� straganach 
wzd�u� dróg publicznych, samowolnie interpretowane jest jako pozwolenie na handel ob-
wo
ny. (za www.forum.gazeta.pl, dost�p 19.11.2012.  
4 Por. Handel obwo�ny, kontra ma�e sklepy wiejskie, Handel obwo�ny na drogach… za 
www.forum.gazeta.pl, dost�p 19.11.2012, 23.11.2012. 
5 Wed�ug bada� CBOS (BS/81/2012), przeprowadzonych w czerwcu 2012 roku, w Polsce 
przynajmniej raz w tygodniu z Internetu korzysta ponad po�owa doros�ych Polaków (56%). 
Od roku 2005 wielko�� ta wzros�a dwukrotnie. Chocia� na obszarach wiejskich odsetek ten 
obecnie wynosi 47%, a w grupie spo�eczno-zawodowej rolników takich osób by�o 22%, to 
w ostatnich latach mo�na zauwa�y�, i� rozwarstwienie w tym wzgl�dzie mi�dzy wsi� 
a miastem coraz bardziej maleje. Wed�ug tego samego 
ród�a, w skali kraju 72% osób korzy-
staj�cych z Internetu (40% ogó�u doros�ych) w 2012 roku dokona�o zakupów, a 26% inter-
nautów (15% ogó�u doros�ych) dokona�o transakcji sprzeda�y. Tak�e relatywnie du�a grupa 
(60%) osób korzystaj�cych z Internetu, co oznacza 34% ogó�u doros�ych, czyta�a internetowe 
wersje gazet lub czasopism. 
6 Z bada� ankietowych przeprowadzonych w roku 2011 wynika, i� w niespe�na co czwartej 
wsi istnia�a mo�liwo�� dost�pu do Internetu w miejscach publicznych, takich jak: szko�a 
podstawowa, �wietlica wiejska, biblioteka oraz kawiarenka internetowa. W wi�kszo�ci wsi 
dost�p do Internetu by� bezp�atny, finansowany przede wszystkim ze �rodków gminy. Wyj�-
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osób, dokonywanie zakupów za po�rednictwem internetowego handlu elektro-
nicznego. Chocia� ta forma handlu nie jest w Polsce tak powszechna i popular-
na, jak na przyk�ad w USA czy te� krajach Europy Zachodniej, to zainteresowa-
nie ni� tak�e w naszym kraju systematycznie wzrasta, a sam proces sprzeda�y 
(i kupna) ju� obecnie znacz�co zast�puje tradycyjne kana�y dystrybucji. Tak�e 
spowolnienie gospodarcze zachodz�ce nie tylko w skali globalnej, ale i w na-
szym kraju przyczyni� si� mo�e do poszukiwania przez konsumentów w tzw. 
sieci coraz lepszej oferty handlowej. Zjawisko to dokumentuj� i pokazuj� bada-
nia i do�wiadczenia rynków w krajach bardziej rozwini�tych. Na ich podstawie, 
prognozuje si�, i� ten trend b�dzie si� nasila� 7. W Polsce za po�rednictwem 
tzw. e-sklepów najcz��ciej kupowane s� odzie�, obuwie ksi��ki, p�yty, sprz�t 
komputerowy b�d
 kosmetyki. Rzadziej dost�p do ró�nego rodzaju us�ug b�d
 
tre�ci, np.: muzyka i filmy, artyku�y ogrodnicze, budowlane, artyku�y dla zwie-
rz�t, czy te� elementy wyposa�enia mieszkania8. Coraz cz��ciej dokonywane s� 
zakupy �ywno�ci i produktów �ywno�ciowych. Jednak na miejsce i sposób 
dokonywania zakupów ma przede wszystkim miejsce zamieszkania (w tym jego 
wielko��), poziom wykszta�cenia i przynale�no�� do klasy spo�ecznej9.  

Przeprowadzone w IERiG	-PIB w Zak�adzie Polityki Spo�ecznej i Regional-
nej, kolejne badanie ankietowe umo�liwi�o analiz� zmian jakie dokona�y si� 
w latach 2005-2011 odno�nie wskazanej powy�ej problematyki. W pracy podj�to 
prób� zbadania funkcjonowania sieci placówek obs�ugi handlowej, produkcyjnej 
i us�ugowej na obszarach wiejskich oraz okre�lenie tendencji i kierunków zmian 
w tym zakresie. Materia� badawczy stanowi� informacje zebrane w 76 wsiach 
po�o�onych na terenie ca�ego kraju (mapa A.1). Analiz� przestrzenn� uzyskanych 
wyników umo�liwia wyodr�bnienie pi�ciu makroregionów. W badaniu wyró�-
niono makroregiony w sk�ad których wchodz� nast�puj�ce województwa: 

I. �rodkowozachodni – kujawsko-pomorskie i wielkopolskie; 
II. �rodkowowschodni – �ódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie; 
III. po�udniowo-wschodni – �wi�tokrzyskie, ma�opolskie, podkarpackie oraz �l�skie; 
IV. po�udniowo-zachodni – opolskie, lubuskie i dolno�l�skie; 
V. pó�nocny – zachodniopomorskie, pomorskie, warmi�sko-mazurskie. 

                                                                                                                                                         

tek stanowi�y, dzia�aj�ce na zasadzie komercyjnej, kawiarenki internetowe, które w 2011 
roku znajdowa�y si� na terenie co dziesi�tej badanej wsi (tabela A.1). 
7 Por. M. Kosicka-G�bska, A. Tul-Krzyszczuk, J. G�bski, Handel detaliczny �ywno�ci� w Polsce, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 150, 166. 
8 Korzystanie z Internetu, BS/81/2012, CBOS, Warszawa, czerwiec 2012, s. 7. 
9 Por. M. Kosicka-G�bska, A. Tul-Krzyszczuk, J. G�bski, Handel detaliczny �ywno�ci� w Polsce, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 147. 
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1. Placówki handlowe 

Wed�ug danych GUS w Polsce w roku 2010 by�o nieco ponad 346 tys. 
(346 058) sklepów. W stosunku do roku 2005 ich liczba uleg�a zmniejszeniu 
o blisko 40 tys. (39 932). Tym samym w skali kraju w latach 2005-2010 zlikwi-
dowaniu uleg�o 10,4% tego typu placówek us�ugowych, prawie wszystkie z nich 
by�y prywatne. Najwy�szym odsetkiem zlikwidowanych sklepów charakteryzo-
wa�y si� makroregiony: �rodkowozachodni oraz �rodkowowschodni, gdzie 
w analizowanym okresie, zamkni�to odpowiednio 15,5% i 12,8% sklepów (tabe-
la A.2). Najmniej sklepów uleg�o zlikwidowaniu w makroregionie po�udniowo- 
-zachodnim, praktycznie liczba placówek by�a taka jak w roku 2005. Wp�yw na 
t� sytuacj� ma rosn�ce zainteresowanie zakupami w Polsce mieszka�ców zza 
zachodniej i po�udniowej granicy, dla których ceny wi�kszo�ci produktów �yw-
no�ciowych s� w naszym kraju atrakcyjne. W ostatnim okresie o�ywieniu uleg�o 
tak�e zainteresowanie zakupami w Polsce s�siadów zza wschodniej granicy, 
g�ównie Litwinów, którzy zaopatruj� si� w centrach handlowych i targowiskach 
po�o�onych w pobli�u przej�� granicznych.  

Likwidacja znacznej liczby placówek handlowych spowodowa�a tak�e 
zwi�kszenie si� liczby mieszka�ców przypadaj�cej na jedn� tego typu placówk�. 
W skali kraju z 99 osób w roku 2005 do 110 osób w roku 2010. Najwi�ksze 
zwi�kszenie tego wska
nika mia�o miejsce w makroregionach �rodkowo-
zachodnim i �rodkowowschodnim oraz makroregionie pó�nocnym, czyli na 
terenie gdzie likwidacji uleg�a najwi�ksza liczba placówek.  

Mieszka�cy wsi s� znacz�c� liczebnie grup� potencjalnych klientów, gdy� 
stanowi� oko�o 40% spo�ecze�stwa kraju. Jednak struktura demograficzna oraz 
ich zwyczaje sk�adaj� si� na swoist� barier� chroni�c� przed wyparciem z tere-
nów wiejskich ma�ych sklepów przez zachodnie sieci handlowe. Ze wzgl�du na 
znaczne rozdrobnienie ludno�ci wiejskiej, du�e sieci hipermarketów nie s� zain-
teresowane wchodzeniem na wiejskie tereny10. Wiejskim sklepikom zagra�aj� 
natomiast sieci handlowe w pobliskich miasteczkach, powstaj�ce sieci placówek 
handlowych na stacjach benzynowych oraz mniejsze sklepy sk�adaj�ce si� na sie� 
dyskontów, które coraz cz��ciej usytuowane s� przy drogach czy w pobli�u 
wspomnianych stacji benzynowych. Dysponuj� one du�o wi�kszym bud�etem na 
dzia�ania marketingowe w tym ró�nego rodzaju akcje promocyjne. 

                                                 
10 Wrzochalska A., Zmiany w sieci placówek obs�ugi handlowej, produkcyjnej i bytowej we 
wsiach obj�tych ankiet� IERiG�-PIB, Projekt badawczy nr 1 H02C 035 28, IERiG	-PIB, War-
szawa 2006, s. 8. 
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Analiza dotycz�ca cz�stotliwo�ci dokonywania zakupów �ywno�ci, wyka-
za�a i� ponad jedna trzecia respondentów dokonywa�a zakupów 2-3 razy 
w tygodniu, ponad jedna czwarta badanych kupowa�a �ywno�� 4-5 razy 
w tygodniu, a pozostali (ok 15%) czynili to codziennie. Na cz�stotliwo�� doko-
nywania zakupów, oprócz �rodków finansowych, mia�a wp�yw przede wszyst-
kim lokalizacja i wielko�� placówki handlowej. W tradycyjnych jednostkach 
detalicznych, klienci dokonywali cz�stszych zakupów, ma�e ilo�ci �ywno�ci 
kupowane by�y prawie codziennie lub trzy razy w tygodniu, a wi�ksze – co 
najmniej raz w tygodniu11. Do najcz��ciej kupowanych przez respondentów 
produktów �ywno�ciowych nale�a�y pieczywo, mleko i jego przetwory, warzywa 
i owoce. Najrzadziej kupowane by�y z regu�y produkty dro�sze, m.in.: kawa, 
herbata, alkohol i cukier12. 

Wed�ug bada� CBOS13 przeprowadzonych w styczniu 2011 roku, kupuj�cy 
z obszarów wiejskich, przy wyborze produktów, kierowali si� przede wszystkim 
ich cen� (78% wskaza�). Jako�� produktów wa�na by�a dla blisko po�owy bada-
nych (48% wskaza�). Na kolejnych pozycjach znalaz�y si� przyzwyczajenie 
i zaufanie (wcze�niejsze sprawdzenie) marki (36% i 31% opinii). Najmniej istot-
nym czynnikiem by�a informacja dotycz�ca tego czy produkt jest polski oraz czy 
marka jest znana – 19% i 18% wskaza�. 

Z bada� ankietowych przeprowadzonych w roku 2011 w IERiG	-PIB 
w Zak�adzie Polityki Spo�ecznej i Regionalnej, wynika i� liczba sklepów na tere-
nach obserwowanych wsi uleg�a niewielkiej zmianie. W analizowanym okresie 
(lata 2005-2011) nie zlikwidowano co prawda �adnego sklepu spo�ywczego, ale 
powsta� tylko jeden nowy tego typu sklep14. Nie zlikwidowano równie� �adnego 
z punktów sprzeda�y prasy, a nawet powsta�y 4 nowe takie punkty. Zlikwido-
wano jedynie 5 sklepów wielobran�owych, ale powsta�o 11 nowych. 

Nieznacznemu pogorszeniu uleg�a dost�pno�� przestrzenna do placówek 
handlowych. Ogó�em 82,9% badanych wsi posiada�o sklep spo�ywczy na tere-
nie wsi. Najmniej takich wsi by�o w zachodniej cz��ci kraju, w makroregionach 
                                                 
11 M. Kosicka-G�bska, A. Tul-Krzyszczuk, J. G�bski, Handel detaliczny �ywno�ci� w Polsce, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 138.  
12 M. Kosicka, Konsument wobec konieczno�ci podejmowania decyzji dotycz�cych zakupów 
produktów �ywno�ciowych, SERiA, t. VI, z. 2, Warszawa–Pozna�–Pu�awy, s. 138-144. 
13 Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, (BS/5/2011), CBOS, War-
szawa stycze� 2011, s. 7.  
14 We wcze�niejszej edycji badania (lata 2000-2005) powsta�o 46 nowych sklepów spo�yw-
czych, 33 nowe placówki wielobran�owe oraz 13 nowych punktów sprzeda�y prasy, wobec 
zlikwidowanych: 16 sklepów spo�ywczych, 14 wielobran�owych i 2 punktów sprzeda�y prasy. 
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�rodkowozachodnim oraz po�udniowo-zachodnim. Nadal utrzymywa�a si�, 
nieprzekraczaj�ca 4 kilometrów, maksymalna odleg�o�� do sklepu spo�ywczego 
(tabela 1). 

 

Tabela 1. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do placówek handlowych 

Sklepy spo�ywcze 

Wyszcze-
gólnienie 

Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny

We wsi 
2005 88,2 90,0 77,4 93,8 100,0 100,0
2011 82,9 70,0 80,6 87,5 77,8 100,0

W odleg�o�ci 1-2 km 
2005 6,6 10,0 12,9 - - -
2011 7,9 20,0 9,7 - 11,1 -

W odleg�o�ci 3-4 km 
2005 5,2 - 9,7 - - -
2011 7,9 10,0 9,7 6,3 11,1 -

Brak w najbli�szej okolicy 
2005 - - - - - -
2011 1,3 - - 6,2 - -

Najdalsza lokalizacja od wsi (w km) 
2005 4 2 4 4 0 0
2011 4 4 4 4 2 0

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

 W analizowanym okresie, zauwa�alnemu polepszeniu uleg�a, dost�pno�� 
przestrzenna do sklepów wielobran�owych. Ogó�em ten rodzaj placówki znaj-
dowa� si� na terenie ponad po�owy badanych wsi. W latach 2005-2011, odsetek 
takich wsi ogó�em wzrós� o blisko 10 punktów procentowych (pkt. proc.), 
a w makroregionie �rodkowozachodnim a� o 20 pkt. proc. (tabela 2). Nadal 
jednak mieszka�cy znacznego odsetka wsi do sklepu wielobran�owego musieli 
pokonywa� odleg�o�� 3-4 km oraz 5-7 km. Maksymalna odleg�o�� do tego typu 
placówki wynosi�a 12 kilometrów. W takiej sytuacji byli mieszka�cy wsi po�o�o-
nych w makroregionie �rodkowowschodnim. 

Zmianom uleg� tak�e odsetek wsi, które posiada�y na swoim terenie 
punkty zaopatrzenia w pras� (tabela 3). Ogó�em odsetek takich wsi w roku 
2011 wynosi� 48,7% wobec 51,3% w roku 2005. Sytuacja odno�nie dost�pno�ci 
przestrzennej do tego typu placówek handlowych, by�a wyra
nie zró�nicowana 
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przestrzennie. Na przyk�ad w makroregionie �rodkowozachodnim odsetek wsi, 
które posiada�y tego typu placówki wynosi� 30%, wobec 60% w roku 2005, 
a w makroregionie �rodkowowschodnim wzrós� z 35,5% w roku 2005 do 54,8%. 

 

Tabela 2. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do placówek handlowych 

Sklepy wielobran�owe 

Wyszcze-
gólnienie 

Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny

We wsi 
2005 42,4 20,0 41,9 62,5 33,4 50,0
2011 52,7 40,0 54,8 62,5 33,4 60,0

W odleg�o�ci 1-2 km 
2005 7,9 - 9,7 12,5 11,1 -
2011 6,6 - 3,2 6,3 33,3 -

W odleg�o�ci 3-4 km 
2005 18,4 30,0 16,1 18,8 11,1 20,0
2011 18,4 30,0 16,1 25,0 - 20,0

W odleg�o�ci 5-7 km 
2005 15,9 40,0 16,1 - 11,1 20,0
2011 17,1 30,0 16,1 - 33,3 20,0

W odleg�o�ci wi�kszej ni� 8 km 
2005 13,2 10,0 12,9 6,3 33,3 10,0
2011 2,6  6,5 - - -

Brak w najbli�szej okolicy 
2005 1,3 - - 6,2 - -
2011 2,6 - 3,2 6,2 - -

Najdalsza lokalizacja od wsi (w km) 
2005 14 13 10 8 14 11
2011 12 7 12 4 7 7

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

 Podkre�li� nale�y, i� prasa sprzedawana jest tak�e w sklepach spo�yw-
czych, wielobran�owych, a tak�e o czym sygnalizowali mieszka�cy badanych 
wsi, dostarczana jest do domów na podstawie wcze�niejszej prenumeraty przez 
listonoszy.  

 Przeprowadzone badania wykaza�y, i� ogó�em na terenie jednej trzeciej 
badanych wsi znajdowa�y si� wszystkie trzy typy analizowanych placówek 
handlowych: sklep spo�ywczy, sklep wielobran�owy i punkt sprzeda�y prasy 
(tabela 4). Kolejnych 18,4% wsi posiada�o na swoim terenie sklep spo�ywczy 
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i wielobran�owy. Nadal jednak blisko 20% wsi posiada�o tylko sklep spo�ywczy, 
a w co dziesi�tej nie by�o �adnej z wymienionych placówek. Nie mniej jednak 
w stosunku do roku 2005 odnotowano pozytywne zmiany.  

 

Tabela 3. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do punktów sprzeda�y prasy 

Wyszcze-
gólnienie 

Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny

We wsi 
2005 51,3 60,0 35,5 56,3 66,7 70,0
2011 48,7 30,0 54,8 37,5 55,6 60,0

W odleg�o�ci 1-2 km 
2005 7,9 - 9,7 12,5 11,1 -
2011 7,9 - 3,2 12,5 33,3 -

W odleg�o�ci 3-4 km 
2005 17,1 20,0 25,8 12,5 - 10,0
2011 13,1 30,0 12,9 12,5 - 10,0

W odleg�o�ci 5-7 km 
2005 17,1 20,0 19,4 18,8 - 20,0
2011 18,4 30,0 19,4 18,8 - 20,0

W odleg�o�ci wi�kszej ni� 8 km 
2005 6,6 - 9,7 - 22,2 -
2011 6,6 10,0 3,2 12,5 11,1 -

Brak w najbli�szej okolicy 
2005 1,3 - 3,2 - - -
2011 5,3 - 6,5 6,2 - 10,0

Najdalsza lokalizacja od wsi (w km) 
2005 15 7 15 10 14 7
2011 30 8 30 10 8 7

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

Stosunkowo lepsza sytuacja odno�nie lokalizacji na terenach wiejskich 
placówek handlowych by�a w gminach wiejskich, ni� w gminach wiejsko- 
-miejskich. Sytuacja by�a równie� zró�nicowana regionalnie. Najwi�cej wsi 
posiadaj�cych, w roku 2011, wszystkie trzy placówki handlowe skupionych by�o 
w makroregionie pó�nocnym – 50% wsi oraz makroregionach �rodkowow-
schodnim i po�udniowo-zachodnim (odpowiednio 35,5% i 33,4% wsi). Z kolei 
w makroregionie �rodkowozachodnim jedynie co pi�ta wie� mia�a na swoim 
terenie wskazane rodzaje tych placówek (tabela A.3). 
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Tabela 4. Odsetek wsi posiadaj�cy na swoim terenie i w odleg�o�ci do 2 km 
wybrane placówki handlowe w 2005 i 2011 roku 

Wyszczególnienie 
2005 

ogó�em 

2011 

ogó�em 
w tym na terenie gmin: 

miejsko-wiejskich wiejskich
Na terenie wsi 

Sklep spo�ywczy, wielobran�owy 
oraz punkt sprzeda�y prasy 

30,3 33,0 27,8 34,5

Sklep spo�ywczy i wielobran�owy 13,1 18,4 16,7 19,0
Sklep spo�ywczy  
i punkt sprzeda�y prasy 

17,1 13,2 11,1 13,8

Tylko sklep spo�ywczy 23,7 19,7 16,7 20,7
Tylko sklep wielobran�owy - 1,3 - 1,7
Tylko punkt sprzeda�y prasy 1,3 2,6 5,5 1,7
Brak placówek handlowych 14,5 11,8 22,2 8,6

W odleg�o�ci do 2 km (w tym na terenie wsi) 
Sklep spo�ywczy, wielobran�owy 
oraz punkt sprzeda�y prasy 

40,8 39,5 38,8 39,7

Sklep spo�ywczy i wielobran�owy 11,8 18,4 16,7 19,0
Sklep spo�ywczy  
i punkt sprzeda�y prasy 

17,1 17,1 16,7 17,2

Tylko sklep spo�ywczy 25,0 15,8 16,7 15,5
Tylko sklep wielobran�owy - 1,3 - 1,7
Tylko punkt sprzeda�y prasy - - - -
Brak placówek handlowych 5,3 7,9 11,1 6,9

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

 Wi�kszo�� placówek handlowych zosta�a bardzo pozytywnie oceniona 
przez ankietowane osoby. Ponad trzy czwarte respondentów oceni�o dobrze ich 
dzia�alno�� (tabela A.5). Nie oznacza to jednak, i� potrzeby ludno�ci w tym 
zakresie s� jednoznacznie zaspokojone. Zebrane informacje pokazuj�, i� nawet 
we wsiach gdzie mie�ci�y si� dwa sklepy spo�ywcze mieszka�cy mieli negatyw-
ne spostrze�enia. G�ównie skar�ono si� na utrudnienia wynikaj�ce ze znacznego 
oddalenia wymienionych placówek od miejsca zamieszkania. Cz�sto te� pro-
blemem by�y brak konkurencji i wysokie ceny oferowanych produktów, gdy� we 
wsi czy w jej najbli�ej okolicy znajdowa� si� tylko jeden sklep i mieszka�cy mu-
sieli akceptowa� oferowane w nim ceny. Odnotowano równie� szereg sygna�ów 
dotycz�cych lepszego zaopatrzenia sklepów. Zg�aszano równie� zapotrzebowa-
nie na specjalistyczne sklepy, np.: sklep ogrodniczy, sklep z maszynami 
i narz�dziami rolniczymi. Szczególnie liczne braki odno�nie us�ug handlowych 
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zg�aszane by�y przez mieszka�ców makroregionu po�udniowo-wschodniego, 
gdzie w ponad jednej trzeciej wsi sygnalizowano takie zapotrzebowanie.  

Swoistym uzupe�nieniem sieci stacjonarnych placówek handlowych jest 
handel w formie obwo
nej. Oprócz pieczywa, które by�o g�ównym dostarcza-
nym produktem, zaopatrywano równie� ludno�� w wyroby mi�sno- 
-w�dliniarskie, a tak�e owoce i inne artyku�y spo�ywcze. Nierzadko jedn� wie� 
zaopatrywa�o kilku dostawców. Ankietowane osoby nie zg�asza�y zastrze�e� ani 
innych uwag dotycz�cych nieprawid�owo�ci odno�nie sprzeda�y produktów 
w ramach handlu obwo
nego. Ta forma sprzeda�y artyku�ów spo�ywczych 
najbardziej rozwini�ta by�a w makroregionie �rodkowowschodnim, gdzie tego 
typu towary dostarczano do blisko 30% wsi na tym terenie.  

 

2. Placówki us�ug osobistych 

 Badan� sie� placówek us�ug osobistych na obszarach wiejskich stanowi�y 
zak�ady fryzjerskie, punkty us�ug krawieckich i szewskich oraz pralnie chemiczne.  

 W skali ogólnej w roku 2011 zwi�kszy� si�, w stosunku do roku 2005, 
odsetek wsi na których terenie znajdowa�y si� wyszczególnione placówki us�ug 
osobistych. Zmniejszeniu uleg�a tak�e najdalsza odleg�o�� do najbli�ej zlokalizo-
wanej placówki (tabela 5 i tabela 6). Niemniej jednak pokonanie tych odleg�o�ci 
jest problemem dla mieszka�ców wielu wsi. Chocia� w ankietowanych wsiach 
powsta�o np. 16 nowych zak�adów fryzjerskich i �aden dotychczas dzia�aj�cy nie 
zosta� zlikwidowany, to nadal ich liczba nie zaspokaja rosn�cych potrzeb miesz-
ka�ców ankietowanych wsi. Nowe zak�ady powsta�y w blisko 8% tych skupisk. Na 
podkre�lenie zas�uguje fakt, i� w jednej wsi makroregionu po�udniowo- 
-wschodniego powsta�y a� trzy takie zak�ady, w makroregionach pó�nocnym 
i po�udniowo-zachodnim otwarte zosta�y po dwie takie placówki w jednej wsi. 
Otwarte zosta�y 4 punkty us�ug krawieckich i tak�e �aden dotychczas dzia�aj�cy 
nie zosta� zlikwidowany. Dzia�alno�� w latach 2005-2011 rozpocz��y tylko dwa 
nowe punkty us�ug szewskich (wobec jednego zlikwidowanego) oraz pi�� no-
wych pralni chemicznych. Jedna ze wsi makroregionu po�udniowo-wschodniego 
uzyska�a dost�p do dwóch takich placówek. W jednej ze wsi makroregionu 
�rodkowozachodniego zorganizowano punkt pralniczy, który odbiera odzie� od 
mieszka�ców i przekazuje j� do pralni.  

Ankietowane osoby podkre�la�y w swoim otoczeniu brak przede wszyst-
kim us�ug fryzjerskich (w 18,4% ankietowanych wsi skar�ono si� na takie braki). 
Takie g�osy odnotowano we wszystkich wyodr�bnionych makroregionach. 



 16 Charakterystyka i tendencje przemian w obr�bie sieci placówek handlowych, us�ugowych oraz produkcyjnych
(zaopatrzenie i skup) we wsiach obj�tych badaniem IERiG�-PIB  
Agnieszka Wrzochalska 

Nieco rzadziej podkre�lano brak punktów krawieckich i szewskich, a tak�e us�ug 
kosmetycznych. 

 

Tabela 5. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do placówek �wiadcz�cych 
us�ugi bytowe 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny

Zak�ady fryzjerskie
We wsi    2005 10,5 20,0 19,9 12,5 - -

2011 15,8 20,0 16,1 25,0 11,2 -
W odleg�o�ci: 
1-2 km 7,9 10,0 35,5 18,8 11,1 -
3-4 km 27,6 30,0 29,0 31,2 11,1 10,0
5-7 km 26,4 30,0 12,9 12,5 33,3 30,0
8 km (i wi�cej) 19,7 10,0 3,3 12,5 33,3 50,0
Brak 
w najbli�szej okolicy 

2,6 - 3,2 - - 10,0

Najdalsza 
lokalizacja  
od wsi (w km)  

2005 18 16 18 12 14 15

2011 20 8 20 15 12 17

Punkty us�ug krawieckich
We wsi    2005 10,5 20,0 16,1 6,3 - -

2011 13,2 20,0 16,1 18,8 - -
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - -
3-4 km 11,8 20,0 - 31,2 11,1 10,0
5-7 km 19,7 30,0 19,4 12,5 22,2 20,0
8 km (i wi�cej) 48,7 30,0 61,3 25,0 55,6 60,0
Brak 
w najbli�szej okolicy 

6,6 - 3,2 12,5 11,1 10,0

Najdalsza 
lokalizacja  
od wsi (w km)  

2005 32 28 32 30 20 15

2011 25 15 25 15 20 17

Punkty us�ug szewskich
We wsi    2005 4,1 - 3,2 6,3 - 10,0

2011 3,9 - 6,5 6,2 - -
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - -
3-4 km 10,5 - 9,7 18,8 11,1 10,0
5-7 km 22,4 30,0 16,1 31,2 22,2 20,0
8 km (i wi�cej) 56,6 70,0 64,5 25,0 66,7 60,0
Brak  
w najbli�szej okolicy 

6,6 - 3,2 18,8 - 10,0

Najdalsza 
lokalizacja  
od wsi (w km)  

2005 32 20 32 20 20 15

2011 27 27 25 15 20 17

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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 Relatywnie najlepiej respondenci ocenili dzia�alno�� istniej�cych zak�a-
dów fryzjerskich oraz pralni chemicznych (odpowiednio 82,4% oraz 77,6% ocen 
dobrych). Z kolei najs�abiej, zdecydowanie gorzej ni� w roku 200515, oceniono 
punkty krawieckie – oko�o dwie trzecie z nich otrzyma�o najwy�sz� (dobr�) 
ocen� (tabela A.6). 

 

Tabela 6. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do pralni chemicznych 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Pralnie chemiczne
We wsi            2005 - - - - - -

2011 1,3 - 3,2 - - -
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 10,0 3,2 - - -
3-4 km 4,0 10,0 - - 11,1 10,0
5-7 km 15,8 30,0 6,5 25,0 22,2 10,0
8 km (i wi�cej) 75,0 50,0 87,1 68,7 66,7 80,0
Brak w najbli�szej 
okolicy 

1,3 - - 6,3 - -

Najdalsza 
lokalizacja  
od wsi (w km) 

2005 45 28 45 45 20 25

2011 35 24 34 28 18 35

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

Odnotowana dalsza poprawa dost�pno�ci przestrzennej do placówek 
us�ug osobistych jest g�ównie wyrazem przemian spo�ecznych i upodabniania si� 
�rodowiska wiejskiego do miejskiego w kontek�cie potrzeb i warunków �ycia. 

 

3. Techniczne i naprawcze punkty us�ugowe 

 W badaniu poddano analizie tak�e wybrane techniczne punkty us�ugowe, 
takie jak: zak�ady rzemie�lnicze (elektryczne, stolarskie, ciesielskie, mechanicz-
ne czy kowalskie) oraz zak�ady naprawcze samochodów, maszyn rolniczych, 
zak�ady remontowo-budowlane oraz punkty napraw sprz�tu AGD. 

 Dost�pno�� przestrzenna do tego typu placówek nadal stanowi�a istotny 
problem dla ankietowanych osób. Stosunkowo najlepsza sytuacja by�a odno-
�nie us�ug elektrycznych, które dost�pne by�y na terenie jednej czwartej wsi 

                                                 
15 W roku 2005 79,4% punktów us�ug krawieckich uzyska�o ocen� dobr� oraz: 84,0% zak�a-
dów fryzjerskich, 70,0% punktów us�ug szewskich oraz 69,4% pralni chemicznych. 
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oraz do us�ug stolarskich – w blisko co trzeciej wsi. W przypadku us�ug stolar-
skich odnotowano w badanym okresie zauwa�aln� popraw�. Szczególnie we 
wschodnim i pó�nocnym rejonie Polski. Gorzej by�o z dost�pno�ci� do us�ug 
ciesielskich i kowalskich. Nadal odnotowuje si� ubytek kowali, jedynie co dzie-
si�ta wie� mia�a dost�p do tego typu us�ug na swoim terenie (tabela 7), 
a lokalnie odnotowano g�osy o potrzebie takich us�ug.  

 W latach 2005-2011 odnotowano znacz�c� popraw� w dost�pno�ci 
przestrzennej ludno�ci wiejskiej przede wszystkim do zak�adów remontowo- 
-budowlanych oraz zak�adów samochodowych.  

Placówki te posiada�o na swoim terenie odpowiednio 42,1% oraz 30,3% 
ankietowanych wsi. Nadal sporadycznie na terenach wiejskich znajdowa�y si� 
punkty napraw sprz�tu AGD16. Mo�na s�dzi�, i� zapotrzebowanie na tego typu 
us�ugi jest marginalne, chocia� cz��� respondentów we wsiach makroregionów: 
po�udniowo-wschodniego i �rodkowowschodniego sygnalizowa�o takie braki 
(odpowiednio w 6,3% i 6,5% wsi). Pozosta�e z nich ocenione by�y jeszcze lepiej 
(tabela A.7) uzyska�y ponad osiemdziesi�t procent najwy�szych ocen (us�ugi 
elektryczne, mechaniczno-�lusarskie oraz zak�ady remontowo-budowlane). 

                                                 
16 Mo�na s�dzi�, i� zapotrzebowanie na tego typu us�ugi jest marginalne, gdy� sprz�t, który 
u�ywany jest obecnie w gospodarstwach domowych (zarówno sprz�t RTV, jak i sprz�t AGD) 
jest lepszej jako�ci i ewentualnych napraw wymaga w specjalistycznych , firmowych punk-
tach serwisowych, które zwykle skupione s� w gminie czy powiecie. Naprawiany sprz�t 
w innych punktach serwisowych traci prawo do gwarancji. Szeroka oferta rynkowa, rozpi�-
to�� cenowa praktycznie ka�dego z produktów (w tym promocje i wyprzeda�e) przyczyniaj� 
si� do tego, i� naprawa sprz�tu RTV czy AGD staje si� bardzo cz�sto nieop�acalna.  



 193. Techniczne i naprawcze punkty us�ugowe

Tabela 7. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do placówek  
�wiadcz�cych us�ugi techniczne i naprawcze 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Elektryk 
We wsi            2005 17,1 20,0 19,4 25,0 11,1 - 

2011 25,0 10,0 29,0 43,8 - 20,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 11,8 20,0 12,9 6,2 11,1 10,0 
5-7 km 26,3 50,0 19,4 25,0 33,3 20,0 
8 km (i wi�cej) 33,0 20,0 35,5 18,8 44,5 50,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

3,9 - 3,2 6,2 11,1 - 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 30 16 25 30 14 15 

2011 24 15 24 11 12 16 

Stolarz 
We wsi            2005 34,2 30,0 35,5 37,5 33,3 30,0 

2011 29,0 20,0 35,5 31,3 33,3 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 7,9 10,0 - 18,8 22,3 - 
3-4 km 10,5 - 12,9 18,8 - 10,0 
5-7 km 18,4 30,0 16,1 18,8 11,1 20,0 
8 km (i wi�cej) 23,7 30,0 25,8 12,5 11,1 40,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

10,5 10,0 9,7 - 22,2 20,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 20 16 20 6 12 15 

2011 27 27 22 11 8 17 

Cie�la 
We wsi            2005 17,1 - 29,0 18,8 - 10,0 

2011 17,1 20,0 25,8 12,5 - 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 - - - 22,2 - 
3-4 km 9,2 10,0 6,5 18,8 11,1 - 
5-7 km 11,8 20,0 16,1 6,3 - 10,0 
8 km (i wi�cej) 27,6 40,0 29,0 18,8 22,2 30,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

31,2 10,0 22,6 43,6 44,5 50,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 40 20 18 10 14 40 

2011 40 22 15 11 8 40 

Kowal 
We wsi            2005 14,5 20,0 12,9 12,5 22,2 10,0 

2011 10,5 10,0 16,1 - - 20,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 4,0 - 3,2 6,3 11,1 - 
3-4 km 2,6 - - 6,3 - 10,0 
5-7 km 15,8 20,0 22,6 6,3 - 20,0 
8 km (i wi�cej) 15,8 50,0 19,4 - 11,1 - 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

51,3 20,0 38,7 81,1 77,8 50,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 20 20 10 7 14 8 

2011 28 28 10 5 12 7 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela 8. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do placówek  
�wiadcz�cych us�ugi techniczne i naprawcze 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Zak�ad samochodowy 
We wsi            2005 22,4 40,0 29,0 18,8 - 10,0 

2011 30,3 40,0 35,5 25,0 33,3 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 9,2 - 3,2 18,8 22,3 10,0 
3-4 km 17,1 30,0 16,1 18,8 11,1 10,0 
5-7 km 23,7 30,0 19,4 25,0 22,2 30,0 
8 km (i wi�cej) 17,1 - 22,6 6,4 11,1 30,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

2,6 - 3,2 - - 10,0 

Najdalsza  
lokalizacja  
od wsi (w km)  

2005 25 10 25 20 12 15 

2011 20 7 20 11 18 17 

Mechanik / �lusarz 
We wsi            2005 35,5 40,0 35,5 18,8 33,3 60,0 

2011 30,2 30,0 25,8 18,8 44,5 50,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 5,3 - - 12,5 22,2 - 
3-4 km 11,8 20,0 9,7 25,0 - - 
5-7 km 22,4 30,0 29,0 18,8 11,1 10,0 
8 km (i wi�cej) 22,4 20,0 32,3 12,5 11,1 20,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

7,9 - 3,2 12,4 11,1 20,0 

Najdalsza  
lokalizacja  
od wsi (w km)  

2005 30 6 25 30 14 15 

2011 20 12 20 11 18 17 

Zak�ad remontowo-budowlany 
We wsi            2005 27,6 30,0 32,3 31,3 - 30,0 

2011 42,1 40,0 35,5 50,0 44,5 50,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 5,3 10,0 - - 33,3 - 
3-4 km 10,5 10,0 12,9 18,8 - - 
5-7 km 15,8 30,0 16,1 18,8 - 10,0 
8 km (i wi�cej) 22,4 10,0 32,3 6,2 11,1 30,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

3,9 - 3,2 - 11,1 10,0 

Najdalsza  
lokalizacja  
od wsi (w km)  

2005 30 28 25 30 14 47 

2011 22 12 22 10 8 17 

Naprawa sprz�tu AGD 
We wsi            2005 1,3 - - 6,3 - - 

2011 5,3 - 12,9 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 5,3 10,0 - - 11,1 20,0 
5-7 km 25,0 50,0 16,1 25,0 33,3 20,0 
8 km (i wi�cej) 64,4 40,0 71,0 75,0 55,6 60,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

- - - - - - 

Najdalsza  
lokalizacja  
od wsi (w km)  

2005 32 20 32 30 17 25 

2011 34 22 34 28 18 25 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela 9. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do placówek  
�wiadcz�cych us�ugi techniczne i naprawcze w 2011 roku 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Punkt napraw sprz�tu rolniczego
We wsi  9,2 20,0 9,7 - - 20,0
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - -
3-4 km 10,5 - 12,9 6,2 22,2 10,0
5-7 km 19,8 40,0 19,4 12,5 11,1 20,0
8 km (i wi�cej) 36,8 30,0 32,2 43,8 22,3 50,0
Brak 
w najbli�szej okolicy 

23,7 10,0 25,8 37,5 22,2 -

Najdalsza lokalizacja 
od wsi (w km)  

60 19 22 28 17 60

Us�ugi mechanizacyjne
We wsi  22,4 50,0 19,4 12,5 11,1 30,0
W odleg�o�ci: 
1-2 km 1,3 - - - - 10,0
3-4 km 13,1 10,0 19,4 12,5 11,1 -
5-7 km 17,1 20,0 22,6 6,2 22,2 10,0
8 km (i wi�cej) 23,7 10,0 19,3 37,5 22,2 30,0
Brak 
w najbli�szej okolicy 

22,4 10,0 19,3 31,3 33,4 20,0

Najdalsza lokalizacja 
od wsi (w km)  

120 10 20 28 15 120

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

 Szczególnie wa�ne z punktu widzenia ludno�ci wsi, powi�zanej z rolnic-
twem poprzez prowadzenie gospodarstwa rolnego, jest mo�liwo�� korzystania 
z us�ug �wiadcz�cych techniczne us�ugi na potrzeby produkcji rolniczej. Dlatego 
te� w roku 2011 analizie poddano tak�e dzia�alno�� wybranych tego typu pla-
cówek. Zbadano dost�pno�� do punktów napraw sprz�tu rolniczego i punktów 
us�ug mechanizacyjnych. Punkty napraw sprz�tu rolniczego ogó�em znajdowa�y 
si� na terenie co dziesi�tej wsi, a us�ugi mechanizacyjne w co pi�tej ankietowa-
nej wsi. Relatywnie du�a by�a maksymalna odleg�o�� do tego typu placówek. 
W przypadku punktów naprawczych sprz�tu rolniczego – 60 km i dwa razy 
wi�ksza w przypadku us�ug mechanizacyjnych (tabela 9). 

Dzia�aj�ce punkty w opinii respondentów uzyska�y wysok� ocen� – ponad 
osiemdziesi�t procent wskaza� najwy�szych ocen (tabela A.8). Jednak na tere-
nie badanych wsi, po�o�onych przede wszystkim w Polsce �rodkowej 
i pó�nocnej ludno�� sygnalizowa�a do�� istotne braki w tym zakresie. Szczegól-
nie brakowa�o us�ug zwi�zanych z napraw� sprz�tu i maszyn rolniczych, w tym 
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brak wykwalifikowanych mechaników maszyn rolniczych z elementami elektro-
niki pojazdowej. Odnotowano tak�e przypadki naprawy sprz�tu rolniczego we 
w�asnym zakresie lub korzystanie z pomocy mechaników zatrudnionych 
w zak�adach samochodowych.  

 

4. Punkty zaopatrzenia w �rodki do produkcji rolniczej 

 W sk�ad sieci handlowej na obszarach wiejskich wchodz� tak�e placówki 
handlowe, które prowadz� sprzeda� �rodków do produkcji rolniczej. Nale�� do 
nich mi�dzy innymi punkty zaopatrzenia w �rodki ochrony ro�lin, nawozy mine-
ralne, pasze, materia� siewny, zwierz�ta hodowlane oraz zwierz�ta przeznaczo-
ne do chowu, a tak�e punkty sprzeda�y maszyn i cz��ci rolniczych, materia�ów 
budowlanych i opa�owych. Tego typu punkty zaopatrzeniowe, w najbli�szej 
okolicy, posiada� jednak tylko niewielki odsetek ankietowanych wsi (tabele 10 
i A.10). Sytuacja by�a podobna jak w roku poprzedniego badania ankietowego 
(rok 2005). Nadal w najtrudniejszym po�o�eniu byli rolnicy, którzy potrzebowali 
zaopatrzy� si� w zwierz�ta do chowu i hodowli. Musieli oni pokonywa� znacz�-
ce odleg�o�ci. Nadmieni� jednak nale�y, i� w przypadku tych dwóch analizowa-
nych produktów, najdalsze odleg�o�ci do miejsca zaopatrzenia w latach 2005- 
-2011, uleg�y zmniejszeniu.  

W badanym okresie ludno�� wiejska zaopatrywa�a si� przede wszystkim 
w istniej�cych ju� placówkach, gdy� powsta�y tylko nieliczne nowe tego typu 
punkty (ogó�em po jednym punkcie sprzedaj�cym: nawozy mineralne, ziarno 
kwalifikowane, maszyny oraz rolnicze zwierz�ta hodowlane i zwierz�ta do 
chowu). Najwi�cej nowych punktów zajmowa�o si� sprzeda�� gazu w butlach – 
sze�� (w trzech wsiach), w tym w jednej ze wsi makroregionu po�udniowo- 
-wschodniego powsta�y a� trzy takie jednostki. Podkre�li� jednak nale�y, i� 
likwidacji uleg�y trzy takie placówki w tym dwie w jednej wsi. Kolejne cztery 
nowe punkty dotyczy�y sprzeda�y paliw p�ynnych, a trzy zaopatrzenia w mate-
ria�y budowlane. Likwidacji uleg� jeden punkt prowadz�cy sprzeda� w�gla, ale 
powsta�y dwa nowe. 

Zebrane sygna�y ankietowanych osób, odno�nie punktów zaopatrzenia 
w �rodki do produkcji rolniczej, najcz��ciej dotyczy�y braku mo�liwo�ci zakupu 
maszyn, sprz�tu i narz�dzi rolniczych w relatywnie bliskiej odleg�o�ci. Lokalnie 
sugerowano tak�e brak Kó�ek Rolniczych lub innych placówek, gdzie istnia�aby 
mo�liwo�� ewentualnego wypo�yczenia tego typu sprz�tu i narz�dzi.  



 234. Punkty zaopatrzenia w �rodki do produkcji rolniczej

Tabela 10. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do punktów zaopatrzenia 
w �rodki do produkcji rolniczej 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

�rodki ochrony ro�lin 
We wsi            2005 10,5 10,0 9,7 25,0 - - 

2011 10,5 10,0 9,7 12,5 22,2 - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 40,7 50,0 45,2 37,5 22,2 40,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

2,6 - - 12,5 - - 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 28 10 15 8 17 28 

2011 25 15 25 15 17 25 

Nawozy mineralne 
We wsi            2005 14,5 20,0 16,1 18,8 11,1 - 

2011 11,8 10,0 12,9 12,5 22,2 - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 52,6 50,0 64,6 43,8 33,3 50,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

2,6 - - 25,5 - - 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 28 18 10 8 12 28 

2011 17 10 12 10 12 17 

Ziarno kwalifikowane 
We wsi            2005 4,1 10,0 - 12,5 - - 

2011 5,3 10,0 3,2 6,2 11,1 - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 22,3 40,0 19,4 18,8 11,1 30,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

5,3 - 6,5 6,2 11,1 - 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 50 35 50 30 17 20 

2011 40 28 35 30 40 17 

Sadzeniaki 
We wsi            2005 2,6 - - 12,5 - - 

2011 2,6 - 3,2 6,2 - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 18,4 50,0 16,2 12,5 11,1 10,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

10,5 - 6,4 18,8 22,2 10,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

 2005 50 40 50 30 35 20 

2011 35 28 35 30 40 25 

Pasze 
We wsi            2005 14,5 30,0 12,9 25,0 - - 

2011 13,1 30,0 9,6 12,5 22,2 - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 43,4 50,0 58,1 37,5 11,1 30,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

5,3 - 3,2 12,5 - 10,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 24 7 24 20 16 17 

2011 17 10 12 14 16 17 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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cd. Tabeli 10. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do punktów  
zaopatrzenia w wybrane �rodki do produkcji rolniczej 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Zwierz�ta hodowlane 
We wsi            2005 1,3 10,0 - - - - 

2011 2,7 - 3,2 6,3 - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 10,6 10,0 16,1 6,2 - 10,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

27,6 20,0 12,9 37,5 66,7 30,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 150 80 150 30 150 100 

2011 100 40 35 30 50 100 

Zwierz�ta do chowu 
We wsi            2005 5,3 30,0 3,2 - - - 

2011 4,0 30,0 - - - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 10,5 10,0 16,1 6,2 - 10,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

25,0 10,0 16,1 18,8 77,8 30,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 150 16 80 30 150 58 

2011 80 80 35 30 40 70 

Maszyny i cz��ci rolnicze 
We wsi            2005 1,3 10,0 - - - - 

2011 2,6 10,0 3,2 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 28,9 20,0 51,6 6,3 11,1 20,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

1,3 - - 6,2 - - 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 50 35 45 45 33 50 

2011 40 40 30 30 33 40 

Materia�y budowlane 
We wsi            2005 11,8 20,0 9,7 25,0 - - 

2011 10,5 10,0 16,1 12,5 - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 31,6 40,0 25,8 37,5 22,2 40,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

2,6 - - 12,5 - - 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 50 7 20 10 17 50 

2011 25 11 25 11 14 17 

W�giel 
We wsi            2005 15,9 40,0 9,7 31,3 - - 

2011 15,8 40,0 6,5 18,8 22,3 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 44,7 10,0 64,5 37,5 43,3 30,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

2,6 - - 12,5 - - 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 15 7 10 8 14 15 

2011 18 15 18 9 12 17 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 



 255. Punkty skupu produktów rolnych

cd. Tabeli 10. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do punktów  
zaopatrzenia w wybrane �rodki do produkcji rolniczej 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Paliwa p�ynne 
We wsi                   2005 15,9 - 16,1 25,0 22,2 10,0 

2011 14,5 - 22,6 12,5 11,1 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 42,1 50,0 38,7 50,0 44,4 30,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

2,6 - - 12,5 - - 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 15 10 10 8 14 15 

2011 17 15 12 10 10 17 

Gaz w butlach 
We wsi                    2005 76,3 60,0 70,0 81,3 100,0 90,0 

2011 68,4 70,0 64,5 68,7 77,8 70,0 
W odleg�o�ci: 
5 km 2,6 10,0 - 6,3 - - 
1-5 km 17,1 20,0 16,2 18,9 22,2 10,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

5,2 - - 12,5 - 20,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 12 10 10 4 9 7 

2011 20 7 20 5 1 1 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

Sygnalizowano równie� braki odno�nie punktów sprzeda�y pasz i �rod-
ków ochrony ro�lin, materia�ów budowlanych. Z dotychczas dzia�aj�cych punk-
tów najni�ej oceniono dzia�alno�� tych, które oferowa�y zwierz�ta do chowu 
(tabela A.9), spo�ród których mniej ni� 70% otrzyma�o dobr� ocen�. Dzia�alno�� 
pozosta�ych punktów zaopatrzeniowych oceniono relatywnie lepiej. 

 

5. Punkty skupu produktów rolnych 

 G�ówn� trudno�ci� odno�nie korzystania, przez ludno�� zamieszka�� 
ankietowane wsie, z punktów skupu produktów rolnych by� ich brak w najbli�-
szej okolicy oraz znacz�ce ich oddalenie od badanych skupisk. Na terenie bada-
nych wsi znajdowa�y si� tylko nieliczne punkty skupu produktów ro�linnych 
(tabela 11), a mieszka�cy oko�o jednej trzeciej wsi sygnalizowali brak takich 
punktów w okolicy. Stosunkowo najlepsza sytuacja by�a odno�nie skupu zbó�, 
ale i w tym przypadku co dziesi�ta wie� zg�asza�a brak mo�liwo�ci korzystania 
z takiego punktu w najbli�szej okolicy. Relatywnie lepsza by�a dost�pno�� prze-
strzenna do punktów skupu produktów pochodzenia zwierz�cego. Punkty 
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skupu �ywca znajdowa�y si� w 13,1% ankietowanych wsi, mleka w 17,1% wsi, 
gorzej by�o z punktami skupu drobiu i jaj. Chocia� w tym przypadku sytuacja 
uleg�a poprawie w stosunku do roku 2005, to w oko�o po�owie wsi zg�aszano 
brak mo�liwo�ci korzystania z tego typu placówek (tabela 12). Pogorszeniu 
uleg�a tak�e dost�pno�� do punktów skupu mleka, chocia� nadal liczne zak�ady 
mleczarskie prowadzi�y skup bezpo�rednio z gospodarstw rolnych. Braki odno-
�nie skupu mleka zg�aszano w co pi�tej wsi.  

 Chocia� problem dost�pno�ci do zorganizowanych rynków zbytu wyst�-
powa� na terenie ca�ego kraju, to w poszczególnych makroregionach odnoto-
wano znaczne zró�nicowanie w ich skali. Wyra�ane opinie by�y g�ównie spowo-
dowane kierunkami produkcji, jakie prowadzone by�y na danym terenie. 

W makroregionie �rodkowozachodnim szczególne braki odnotowano od-
no�nie punktu skupu zbo�a i warzyw oraz punktu skupu zwierz�t. W jednej ze 
wsi tego makroregionu zg�aszano szczególne problemy z uci��liwo�ci� dostar-
czania buraków cukrowych do odleg�ego o 245 kilometrów miejsca odbioru. 
Niektóre produkty rolnicze odbierane by�y przez odbiorców przyje�dzaj�cych 
bezpo�rednio do gospodarstwa. Z po�owy wsi tego makroregionu odbierane 
by�o mleko, rzadziej zwierz�ta a tak�e niektóre warzywa (cebula i buraki).  

W makroregionie �rodkowowschodnim, tak�e najbardziej brakowa�o 
punktów skupu warzyw i owoców. Tego typu braki sygnalizowano w oko�o 16% 
wsi. Zg�aszano tak�e brak wyspecjalizowanych punktów odbioru mi�dzy innymi 
jab�ek z przeznaczeniem na eksport. Podkre�lano równie� dalekie po�o�enie 
punktów skupu zbó�.  

Oko�o 45% wsi korzysta�o tak�e z us�ug bezpo�rednich odbiorców mleka. 
Ponad jedna trzecia wsi mia�a mo�liwo�� bezpo�redniego odbioru zwierz�t 
(trzody chlewnej i byd�a). Rzadziej odbierano warzywa i owoce (w tym fasol� – 
w dwóch wsiach oraz aroni�). Z kilku wsi bezpo�redni odbiorcy skupowali ziem-
niaki, buraki cukrowe i zbo�e.  

We wsiach makroregionu po�udniowo-wschodniego brakowa�o general-
nie stacjonarnych punktów skupu wi�kszo�ci produktów zwierz�cych i ro�lin-
nych. Podobnie jak w poprzednim regionie, odnotowano szczególne uci��liwo-
�ci ze zbytem buraków cukrowych, gdy� zlikwidowana zosta�a cukrownia, która 
we wcze�niejszym okresie zapewnia�a zbyt tego produktu.  
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Tabela 11. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do punktów  
skupu produktów rolnych (produkcja ro�linna) 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Zbo�a 
We wsi                    2005 4,1 - 6,4 - - 10,0 

2011 2,6 - 6,5 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 16,1 40,0 25,8 - - - 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

10,5 - 9,7 18,8 - 20,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 160 35 160 37 20 17 

2011 60 28 60 38 40 17 

Ziemniaki 
We wsi                    2005 - - - - - - 

2011 1,3 - 3,2 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 10,5 30,0 12,9 - - 10,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

30,3 10,0 32,3 37,5 55,6 10,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 160 70 160 38 35 60 

2011 60 37 60 38 40 40 

Buraki cukrowe 
We wsi                    2005 2,6 10,0 - 6,3 - - 

2011 4,0 10,0 6,5 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 8,0 10,0 6,5 - 11,1 20,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

35,5 10,0 41,9 50,0 44,5 10,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 170 70 170 35 130 32 

2011 245 245 200 150 50 70 

Warzywa 
We wsi                    2005 4,1 - 6,4 6,3 - - 

2011 6,6 10,0 6,5 12,6 - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 14,5 20,0 16,1 12,5 - 20,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

36,8 20,0 22,6 50,0 88,9 30,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 200 50 200 100 22 50 

2011 65 65 24 15 7 17 

Owoce 
We wsi                    2005 9,2 - 16,1 12,5 - - 

2011 5,2 10,0 - 12,5 - 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 15,7 10,0 19,4 18,7 - 20,0 
Brak w najbli�szej 
okolicy 

33,0 30,0 19,4 37,5 88,9 20,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 60 50 60 30 35 50 

2011 200 65 200 28 7 17 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 



 28 Charakterystyka i tendencje przemian w obr�bie sieci placówek handlowych, us�ugowych oraz produkcyjnych
(zaopatrzenie i skup) we wsiach obj�tych badaniem IERiG�-PIB  
Agnieszka Wrzochalska 

Tabela 12. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do punktów skupu  
produktów rolnych (produkcja zwierz�ca) 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

�ywiec 
We wsi                    2005 14,5 30,0 22,6 6,3 - - 

2011 13,1 30,0 12,9 12,5 11,1 - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 31,5 50,0 45,2 6,3 11,1 30,0 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

14,5 - 9,7 18,8 44,5 10,0 

Najdalsza  
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 52 13 20 30 52 17 

2011 60 7 60 30 12 20 

Mleko 
We wsi                    2005 26,3 50,0 32,3 18,8 11,1 10,0 

2011 17,1 40,0 22,6 12,5 - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 18,4 20,0 22,6 24,9 - 10,0 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

21,1 - 12,9 18,8 55,6 40,0 

Najdalsza  
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 52 30 45 30 52 50 

2011 60 37 60 30 19 30 

Drób 
We wsi                    2005 - - - - - - 

2011 5,3 10,0 6,5 - - 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 6,6 10,0 12,9 - - - 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

50,0 50,0 32,2 62,5 88,9 50,0 

Najdalsza  
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 200 50 200 10 70 25 

2011 60 15 60 30 40 60 

Jaja 
We wsi                    2005 - - - - - - 

2011 4,0 10,0 - - - 20,0 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 11,9 10,0 16,1 - - 10,0 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

48,6 50,0 32,3 68,8 88,9 30,0 

Najdalsza  
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 200 50 200 20 20 11 

2011 200 15 200 20 7 30 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

Zorganizowania wymaga� tak�e skup owoców mi�kkich przede wszystkim 
malin. W co pi�tej wsi skorzysta� mo�na by�o z bezpo�redniego odbioru mleka. 
W mniejszym zakresie prowadzony by� równie� bezpo�redni skup tytoniu, 
warzyw i owoców, po które przyje�d�ali tak�e odbiorcy z Ukrainy. W niektórych 
wsiach skupowano tak�e zwierz�ta (mi�dzy innymi buhaje czy trzod� chlewn�).  



 296. Placówki us�ugowe i przetwórstwa surowców rolniczych

Z kolei w makroregionie pó�nocnym wyst�powa�y lokalne problemy ze 
skupem mleka, zbytem ziemniaków w hurtowych ilo�ciach. Mleko by�o skupo-
wane tak�e przez bezpo�rednich odbiorców w prawie po�owie wsi. Tej formie 
zbytu podlega�y tak�e zwierz�ta (w tym w jednej ze wsi konie). Lokalnie skupo-
wano w formie bezpo�redniej tak�e zbo�a i ro�liny okopowe.  

Jedynie w makroregionie po�udniowo-zachodnim nie odnotowano wi�k-
szych uci��liwo�ci ze zbytem produktów rolnych. W dwóch wsiach sygnalizo-
wano przypadki bezpo�redniego odbioru �ywca a w jednej mleka. 

W badanym okresie (lata 2005-2011) powsta�y tylko nieliczne nowe 
punkty skupu produktów rolniczych: dwa punkty skupu zbo�a, po jednym mle-
ka, �ywca, zbó� i buraków cukrowych, ale w tym przypadku w skali kraju zosta�y 
zlikwidowane cztery takie punkty. Wi�kszym o�ywieniem cechowa�a si� sytua-
cja dotycz�ca produktów ogrodniczych. W tym przypadku powsta�o po siedem 
nowych punktów skupu owoców i warzyw, w tym po 2-3 w jednej wsi. Cz�sto 
wa�nym punktem zbytu tych produktów by�y pobliskie supermarkety.  

 Istniej�ce stacjonarne punkty skupu produktów rolniczych respondenci 
ocenili relatywnie lepiej ni� w latach wcze�niejszych. Uzyska�y one powy�ej 70% 
ocen dobrych, a punkty skupu ziemniaków, �ywca i mleka nawet powy�ej 80% 
(tabela A.9). 

 

6. Placówki us�ugowe i przetwórstwa surowców rolniczych 

W celu przygotowania do sprzeda�y, niektóre z surowców rolniczych 
poddawane s� ró�nego rodzaju procesom technologicznym. Dotyczy to mi�dzy 
innymi przerobu ziarna na ró�nego rodzaju m�ki, kasze, p�atki oraz oleje. Szereg 
produktów przerabia si� tak�e na potrzeby produkcji zwierz�cej (mi�dzy innymi 
na pasze, w tym �rut�). Inne poddawane s� suszeniu (zielonki, ziarna), a na 
przyk�ad z ziemniaków pozyskiwany jest mi�dzy innymi susz ziemniaczany. Tego 
typu us�ugi z regu�y wykonywane s� poza gospodarstwem przez wyspecjalizo-
wane placówki. W badaniu ankietowym analizie poddano g�ówne z nich, takie 
jak: m�yny, mieszalnie pasz, suszarnie zielonek i suszarnie zbó�. Zbadano rów-
nie� dzia�alno�� piekarni i masarni. Jak sygnalizowano we wst�pie, pomimo 
post�puj�cych zmian w unowocze�nianiu rolnictwa (g�ównie ograniczaniu 
spo�ycia produktów pochodz�cych z przerobu czy wytworzenia we w�asnym 
gospodarstwie rolnym), nadal dzia�aj� i znajduj� klientów, pewne grupy lokal-
nych zak�adów przetwórczych surowców rolnych. Pe�ni� one tak�e wa�n� rol� 
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w skupie produktów rolniczych i jednocze�nie dostarczaj� rolnikom pó�fabryka-
tów na u�ytek w�asny, a tak�e nierzadko tak�e w celu sprzeda�y na targowisku.  

 

Tabela 13. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do placówek  
us�ugowych i przetwórstwa surowców rolniczych 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

M�yny 
We wsi                    2005 1,3 - - - 11,1 - 

2011 2,6 - - - 11,1 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 18,4 10,0 19,3 19,0 28,5 - 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

15,8 20,0 19,4 6,3 11,1 20,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 160 30 160 40 45 60 

2011 100 50 100 20 40 60 

Mieszalnie pasz 
We wsi                    2005 1,3 - - - - 10,0 

2011 - - - - - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 11,9 20,0 12,9 6,3 11,1 10,0 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

36,8 10,0 12,9 43,7 77,8 90,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 95 30 45 15 30 95 

2011 100 40 100 15 40 4 

Suszarnie zielonek 
We wsi                    2005 1,3 - - - 11,1 - 

2011 1,3 - 3,2 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 6,5 - 9,7 6,2 - 10,0 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

69,7 70,0 61,3 68,8 77,8 90,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 160 8 160 - 20 32 

2011 100 50 100 30 40 4 

Suszarnie zbó� 
We wsi                    2005 1,3 - - - 11,1 - 

2011 2,6 10,0 3,2 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 10,5 10,0 9,7 - 22,2 20,0 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

46,1 40,0 38,7 68,8 55,6 30,0 

Najdalsza 
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 160 6 160 4 20 32 

2011 100 20 100 30 40 20 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Analizowane placówki znajdowa�y si� w relatywnie du�ej odleg�o�ci od 
badanych wsi. Na terenie ankietowanych wsi m�yny i suszarnie zielonek by�y 
tylko we wsiach makroregionu po�udniowo-zachodniego, mieszalnie pasz tylko 
na terenie wsi makroregionu pó�nocnego. Jedynie suszarnie zbó� dost�pne by�y 
we wsiach dwóch makroregionów: �rodkowozachodniego i �rodkowo-
wschodniego (tabela 13). W skali kraju brak w najbli�szej okolicy suszarni zielo-
nek sygnalizowali mieszka�cy ponad dwóch trzecich wsi, blisko po�owa zg�asza-
�a brak suszarni zbó�, a jedna trzecia brak w najbli�szej okolicy mieszalni pasz. 
Co szósta wie� pozbawiona by�a dost�pu do m�ynów. Najdalsza odleg�o�� do 
tych placówek w skali ogólnej wynosi�a sto kilometrów. 

 W badanym okresie zosta�o zlikwidowanych pi�� m�ynów, w tym cztery 
w dwóch wsiach makroregionu po�udniowo-zachodniego. Powsta� tylko jeden 
nowy m�yn w makroregionie pó�nocnym oraz jedna suszarnia zbó� w makrore-
gionie �rodkowowschodnim. Likwidacji uleg�a tak�e jedna suszarnia zielonek 
w makroregionie �rodkowozachodnim. W jednej ze wsi tego rejonu mieszka�cy 
skar�yli si� na brak suszarni zbó�. Takie g�osy odnotowano lokalnie równie� 
w makroregionie po�udniowo-wschodnim. Generalnie, pomimo braku w naj-
bli�szej okolicy, nie zg�aszano wi�kszych potrzeb odno�nie braku tego typu 
placówek. S�dzi� mo�na, i� zapotrzebowanie na tego typu us�ugi ulega proce-
sowi marginalizacji, a ma�e placówki wypierane s� przez du�e zak�ady przemy-
s�u rolno-spo�ywczego, które s� w stanie zapewni� standaryzacj� i wysok� 
jako�� wytwarzanych produktów. 

 Do analizowanych w badaniu placówek przetwórstwa surowców rolni-
czych nale�a�y tak�e masarnie i piekarnie, które jednocze�nie odbiera� mo�na 
jako placówki us�ugowo-handlowe, gdy� wiele z nich prowadzi równie� sprze-
da� w�asnych produktów, bezpo�rednio w miejscu wytworzenia lub dostarcza 
je do pobliskich sklepów. Cz�sto w tego typu placówkach wytwarzane s� pro-
dukty w tradycyjny sposób wed�ug lokalnych receptur.  

 W skali kraju 7,9% wsi posiada�o na swoim terenie piekarni�, a w co 
czwartej wsi odleg�o�� ta nie przekracza�a pi�ciu kilometrów. W odleg�o�ci do 
pi�ciu kilometrów znajdowa�y si� masarnie w co pi�tej lub co trzeciej ankieto-
wanej wsi. Masarnie znajdowa�y si� co prawda w niewielkim odsetku wsi, ale 
odnotowano pozytywne zmiany w stosunku do roku 2005 (tabela 14). 
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Tabela 14. Odsetek badanych wsi wed�ug odleg�o�ci do masarni i piekarni 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Masarnie 
We wsi                    2005 2,6 - 6,4 - - - 

2011 4,0 - 6,4 6,3 - - 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 27,5 30,0 29,0 25,0 33,3 20,0 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

5,3 10,0 6,5 6,2 - - 

Najdalsza  
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 32 30 32 30 30 28 

2011 34 30 34 15 20 17 

Piekarnie 
We wsi                    2005 7,9 10,0 3,2 - 22,2 20,0 

2011 7,9 20,0 3,3 - 11,1 20,0 
W odleg�o�ci: 
1-5 km 44,8 40,0 54,8 56,3 22,2 20,0 
Brak 
w najbli�szej okolicy 

1,3 - 3,2 - - - 

Najdalsza  
lokalizacja od 
wsi (w km)  

2005 18 7 18 11 14 11 

2011 30 10 18 10 12 30 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

 Dzia�aj�ce tego typu placówki ludno�� oceni�a relatywnie wysoko. Ma-
sarnie uzyska�y ponad 70% ocen dobrych, a piekarnie nawet ponad 80% takich 
pozytywnych opinii. W badanym okresie powsta�o dwie nowe masarnie oraz 
trzy piekarnie (w tym dwie w dwóch wsiach makroregionu po�udniowo- 
-wschodniego). Braki w tym zakresie zg�aszano jedynie lokalnie w makroregio-
nie �rodkowozachodnim.  

 

Podsumowanie i wnioski 

� W pierwszych latach po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej dokona� si� na 
wsi, podobnie jak i w miastach, dalszy znaczny post�p w obs�udze han-
dlowej i us�ugowej. Ogólnie na wskutek tych zmian jako�� i dost�pno�� 
tego typy placówek wzros�a. 

� Na terenie badanych wsi, w latach 2005-2011, nie odnotowano znacz�cej 
zmiany odno�nie ilo�ci placówek handlowych. Ogó�em na terenie jednej 
trzeciej wsi znajdowa�y si� wszystkie analizowane placówki handlowe: 
sklep spo�ywczy, wielobran�owy, punkt sprzeda�y prasy. Brak placówek 
handlowych na swoim terenie zg�oszono w 11,8% badanych wsi.  
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� Sygnalizowane potrzeby odno�nie placówek handlowych, dotyczy�y prze-
de wszystkim poprawy ilo�ci asortymentu w wiejskich sklepach. Brako-
wa�o nie tylko kolejnych sklepów, ale i sklepów specjalistycznych (ogrod-
niczych, czy te� zaopatruj�cych w narz�dzia rolnicze oraz cz��ci do ma-
szyn rolniczych. Istniej�ce placówki handlowe by�y oceniane pozytywnie. 
Nadal dzia�a� handel obwo
ny, szczególnie du�y odsetek wsi korzysta�o 
z tego typu us�ug na terenie makroregionu �rodkowowschodniego. 

� W badanych wsiach poprawi�a si� dost�pno�� przestrzenna do punktów 
us�ugowych, takich jak zak�ady fryzjerskie, krawieckie, szewskie czy pral-
nie chemiczne. Nie by�y jednak zadowalaj�co zaspokojone potrzeby an-
kietowanych w tym zakresie. Szczególnie dotkliwie brakowa�o zak�adów 
fryzjerskich, w prawie co pi�tej ankietowanej wsi zg�aszano takie zapo-
trzebowanie. 

� Sektor us�ug jest bardzo wa�nym miejscem pracy dla mieszka�ców wsi, 
powsta�e liczne nowe placówki us�ug bytowych �wiadcz� o przedsi�bior-
czo�ci mieszka�ców. W badanym okresie, nierzadko w jednej wsi po-
wstawa�y dwa-trzy takie punkty us�ugowe. Podkre�li� jednak nale�y, 
i� z jednej strony us�ugi �wiadczone w pobliskich miastach cechuj� si� 
ponadlokaln� poda��, z drugiej natomiast wp�ywaj� na zaspokojenie licz-
nej grupy mieszka�ców wsi. Tym samym mieszka�cy wsi oddalonych 
w relatywnie niewielkiej odleg�o�ci od miast, s� ich odbiorcami. W bada-
niu odnotowano tak�e przypadek odwrotny, kiedy to punkt �wiadcz�cy 
us�ugi w zakresie fryzjerstwa i kosmetyki psów, znajduj�cy si� na terenie 
wsi makroregionu po�udniowo-wschodniego, by� stale odwiedzany nie 
tylko przez klientów z oddalonego o oko�o 30-40 kilometrów miasta, ale 
tak�e �wiadczy� us�ugi dla przyje�d�aj�cych z zagranicy. Jednak generalnie 
w niewielkich skupiskach wiejskich trudno�ci z utrzymaniem punktu 
�wiadcz�cego us�ugi nie s� rzadko�ci�. Takie g�osy tak�e odnotowano 
w badaniu.  

� Dost�pno�� przestrzenna do placówek naprawczych i us�ugowych nadal 
stanowi�a istotny problem dla ankietowanych osób. Stosunkowo najlep-
sza sytuacja by�a odno�nie us�ug elektrycznych, które dost�pne by�y na 
terenie jednej czwartej wsi oraz do us�ug stolarskich – w blisko co trzeciej 
wsi. W latach 2005-2011 odnotowano znacz�c� popraw� w dost�pno�ci 
przestrzennej ludno�ci wiejskiej przede wszystkim do zak�adów remon-
towo-budowlanych oraz zak�adów samochodowych. Powsta�o szereg 
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nowych zak�adów (firm) �wiadcz�cych us�ugi techniczno-naprawcze. Nie-
rzadko po kilka w jednej wsi. 

� Punkty napraw sprz�tu rolniczego ogó�em znajdowa�y si� na terenie co 
dziesi�tej wsi, a us�ugi mechanizacyjne w co pi�tej ankietowanej wsi. Re-
latywnie du�a by�a maksymalna odleg�o�� do tego typu placówek. Szcze-
gólnie brakowa�o us�ug zwi�zanych z napraw� sprz�tu i maszyn rolni-
czych, w tym brak wykwalifikowanych mechaników maszyn rolniczych 
z elementami elektroniki pojazdowej. 

� Punkty zaopatrzeniowe w �rodki do produkcji rolniczej, takie jak: �rodki 
ochrony ro�lin, nawozy mineralne, pasze, materia� siewny, zwierz�ta ho-
dowlane oraz zwierz�ta przeznaczone do chowu, a tak�e punkty sprzeda-
�y maszyn i cz��ci rolniczych, materia�ów budowlanych i opa�owych, 
w najbli�szej okolicy posiada� jednak tylko niewielki odsetek ankietowa-
nych wsi.  

� Brak zorganizowanych rynków zbytu by� g�ównym problemem wielu rol-
ników. Na terenie badanych wsi znajdowa�y si� tak�e tylko nieliczne 
punkty skupu produktów ro�linnych, a mieszka�cy oko�o jednej trzeciej 
wsi sygnalizowali brak takich punktów w okolicy. Stosunkowo najlepsza 
sytuacja by�a odno�nie skupu zbó�, ale i w tym przypadku co dziesi�ta 
wie� zg�asza�a brak mo�liwo�ci korzystania z takiego punktu w najbli�szej 
okolicy. Relatywnie lepsza by�a dost�pno�� przestrzenna do punktów 
skupu produktów pochodzenia zwierz�cego ni� ro�linnego. Zg�aszano 
przede wszystkim brak wyspecjalizowanych punktów odbioru (mi�dzy 
innymi jab�ek z przeznaczeniem na eksport oraz owoców mi�kkich). 
W badanym okresie (lata 2005-2011) powsta�y tylko nieliczne nowe 
punkty skupu produktów rolniczych. Tak�e odnotowywano powstawanie 
po 2-3 w jednej wsi. 

� W badanym okresie nie zg�aszano wi�kszych potrzeb odno�nie braku pla-
cówek us�ugowych i przetwórstwa surowców rolniczych. S�dzi� mo�na, i� 
zapotrzebowanie na tego typu us�ugi ulega procesowi marginalizacji, 
a ma�e placówki wypierane s� przez du�e zak�ady przemys�u rolno- 
-spo�ywczego, które s� w stanie zapewni� standaryzacj� i wysok� jako�� 
wytwarzanych produktów. 
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Mapa A.1. Makroregiony badawcze  
Zak�adu Polityki Spo�ecznej i Regionalnej IERiG�-PIB 

 

 
 

* Poszczególnym makroregionom odpowiadaj� nast�puj�ce oznaczenia i województwa: 
�rodkowozachodni (I) – kujawsko-pomorskie i wielkopolskie;  

�rodkowowschodni (II) – mazowieckie, lubelskie, �ódzkie i podlaskie;  

po�udniowo-wschodni (III) – ma�opolskie, podkarpackie, �l�skie i �wi�tokrzyskie;  

po�udniowo-zachodni (IV) – dolno�l�skie, lubuskie i opolskie;  

pó�nocny (V) – pomorskie, warmi�sko-mazurskie i zachodniopomorskie. 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 



 40 Charakterystyka i tendencje przemian w obr�bie sieci placówek handlowych, us�ugowych oraz produkcyjnych
(zaopatrzenie i skup) we wsiach obj�tych badaniem IERiG�-PIB  
Agnieszka Wrzochalska 

 

Tabela A.1. Dost�p mieszka	ców ankietowanych wsi do kawiarenek  
internetowych oraz ocena ich funkcjonowania w latach 2005 i 2011 

Wyszczególnienie 2005 2011 

�rednia odleg�o�� (w km) 11,8 11,4

Mediana odleg�o�ci 10 8

Kawiarenka internetowa we wsi (w %) 0 9,0

ocena funkcjonowania kawiarenki internetowej (w %) 

Dobrze 68,0 71,0

�rednio 23,0 22,0

S�abo (
le) 3,0 2,0

Mieszka�cy wsi nie korzystaj� z kawiarenki 6,0 5,0

	ród�o: Dudek M.: „Wybrane wymiary cyfrowego wykluczenia mieszka
ców polskiej wsi”, 
artyku� z�o�ony na konferencj� pt.: „Spo�ecze
stwo wiedzy – uwarunkowania spo�eczne 
i kulturowe” w PWSZ, Wydzia� Socjologii, Tarnobrzeg, pa�dziernik 2012 

 

 

Tabela A.2. Zmiany dotycz�ce liczby sklepów w Polsce w latach 2005 i 2010 
(wed�ug wyró�nionych makroregionów) 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Liczba sklepów 

2005 385 990 58 541 114 542 112 772 46 764 53 371

2010 346 058 49 291 99 904 101 638 46 678 48 547

Zlikwidowane placówki w latach 2005-2010 

2005=100 10,4 15,8 12,8 9,9 0,2 9,0

Struktura pozioma 100,0 23,2 36,7 27,9 0,2 12,1

Liczba ludno�ci na 1 sklep 

2005 99 93 97 101 106 100

2010 110 111 111 111 105 110

	ród�o: opracowane na podstawie danych GUS.  
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Tabela A.3. Odsetek wsi posiadaj�cy na swoim terenie wybrane placówki 
handlowe w 2011 roku wed�ug makroregionów 

Wyszczególnienie 
Makroregiony:

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Na terenie wsi
Sklep spo�ywczy, 
wielobran�owy oraz 
punkt sprzeda�y prasy 

20,0 35,5 25,0 33,4 50,0

Sklep spo�ywczy 
i wielobran�owy 

20,0 19,4 31,3 - 10,0

Sklep spo�ywczy 
i punkt sprzeda�y prasy 

- 16,1 12,5 22,2 10,0

Tylko sklep spo�ywczy 30,0 12,9 18,8 22,2 30,0
Tylko sklep wielobran-
�owy 

- - 6,2 - -

Tylko punkt sprzeda�y 
prasy 

10,0 3,2 - - -

Brak placówek han-
dlowych 

20,0 12,9 6,2 22,2 -

W odleg�o�ci do 2 km (w tym na terenie wsi)
Sklep spo�ywczy, 
wielobran�owy oraz 
punkt sprzeda�y prasy 

20,0 38,7 37,5 55,6 50,0

Sklep spo�ywczy 
i wielobran�owy 

20,0 19,4 25,0 11,1 10,0

Sklep spo�ywczy 
i punkt sprzeda�y prasy 

10,0 19,4 12,5 33,3 10,0

Tylko sklep spo�ywczy 30,0 12,9 12,5 - 30,0
Tylko sklep wielobran-
�owy 

- - 6,2 - -

Tylko punkt sprzeda�y 
prasy 

- - - - -

Brak placówek han-
dlowych 

20,0 9,6 6,2 - -

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela A.4. Odsetek wsi posiadaj�cy na swoim terenie wybrane placówki 
handlowe w 2005 roku wed�ug makroregionów 

Wyszczególnienie 
Makroregiony:

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Na terenie wsi
Sklep spo�ywczy, 
wielobran�owy oraz 
punkt sprzeda�y prasy 

20,0 22,6 37,5 33,3 50,0

Sklep spo�ywczy 
i wielobran�owy 

- 16,1 25,0 - 10,0

Sklep spo�ywczy 
i punkt sprzeda�y prasy 

40,0 6,5 18,8 33,3 10,0

Tylko sklep spo�ywczy 30,0 25,8 12,5 33,4 20,0
Tylko sklep wielobran-
�owy 

- - - - -

Tylko punkt sprzeda�y 
prasy 

- 3,2 - - -

Brak placówek han-
dlowych 

10,0 25,8 6,2 - 10,0

W odleg�o�ci do 2 km (w tym na terenie wsi)
Sklep spo�ywczy, 
wielobran�owy oraz 
punkt sprzeda�y prasy 

20,0 35,5 56,3 44,5 50,0

Sklep spo�ywczy 
i wielobran�owy 

- 16,1 18,8 - 10,0

Sklep spo�ywczy 
i punkt sprzeda�y prasy 

40,0 9,7 12,5 33,3 10,0

Tylko sklep spo�ywczy 40,0 29,0 6,2 22,2 30,0
Tylko sklep wielobran-
�owy 

- - - - -

Tylko punkt sprzeda�y 
prasy 

- - - - -

Brak placówek han-
dlowych 

- 9,7 6,2 - -

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela A.5. Ocena dzia�alno�ci wiejskich sklepów i punktów sprzeda�y prasy 
w 2011 roku (wed�ug % wskaza	) 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Sklepy spo�ywcze
Dobrze 75,3 70,0 83,9 53,3 66,7 100,0
�rednio 17,8 30,0 9,7 26,7 33,3 -
�le 6,9 - 6,4 20,0 - -

Sklepy wielobran�owe
Dobrze 76,7 70,0 80,0 62,5 77,8 100,0
�rednio 21,9 30,0 16,7 37,5 22,2 -
�le 1,4 - 3,3 - - -

Punkty sprzeda�y prasy
Dobrze 78,6 100,0 72,4 64,3 77,8 100,0
�rednio 15,7 - 20,7 21,4 22,2 -
�le 5,7 - 6,9 14,3 - -

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

 

Tabela A.6. Ocena dzia�alno�ci punktów �wiadcz�cych us�ugi bytowe  
mieszka	com wsi w 2011 roku (wed�ug % wskaza	) 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Zak�ady fryzjerskie
Dobrze 82,4 100,0 73,4 75,0 88,9 100,0
�rednio 16,2 - 23,3 25,0 11,1 -
�le 1,4 - 3,3 - - -

Punkty us�ug krawieckich
Dobrze 67,7 80,0 59,3 50,0 87,5 88,9
�rednio 29,4 20,0 37,0 42,9 12,5 11,1
�le 2,9 - 3,7 7,1 - -

Punkty us�ug szewskich
Dobrze 71,9 90,0 63,3 53,8 88,9 88,9
�rednio 23,9 10,0 30,0 38,5 11,1 11,1
�le 4,2 - 6,7 7,7 - 

Pralnie chemiczne
Dobrze 77,6 100,0 79,3 46,2 88,9 83,3
�rednio 19,4 - 17,2 46,2 11,1 16,7
�le 3,0 - 3,5 7,6 - -

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela A.7. Ocena dzia�alno�ci punktów �wiadcz�cych us�ugi techniczne 
i naprawcze mieszka	com wsi w 2011 roku (wed�ug % wskaza	) 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Elektryk
Dobrze 83,3 90,0 86,7 60,0 87,5 100,0
�rednio 13,9 10,0 6,6 40,0 12,5 -
�le 2,8 - 6,7 - - -

Stolarz
Dobrze 74,2 100,0 69,2 62,5 85,7 75,0
�rednio 25,8 - 30,8 37,5 14,3 25,0
�le - - - - - -

Cie�la
Dobrze 76,0 100,0 68,2 55,6 80,0 100,0
�rednio 24,0 - 31,8 44,4 20,0 -
�le - - - - - -

Kowal
Dobrze 73,5 100,0 58,8 66,7 100,0 75,0
�rednio 20,6 - 29,4 33,3 - 25,0
�le 5,9 - 11,8 - - -

Zak�ad samochodowy
Dobrze 81,9 90,0 89,7 50,0 88,9 100,0
�rednio 16,7 10,0 6,9 50,0 11,1 -
�le 1,4 - 3,4 - - -

Mechanik / �lusarz
Dobrze 89,9 100,0 93,4 71,4 87,5 100,0
�rednio 7,2 - 3,3 28,6 - -
�le 2,9 - 3,3 - 12,5 -

Zak�ad remontowo-budowlany
Dobrze 81,7 100,0 86,2 56,2 87,5 87,5
�rednio 16,9 - 13,8 37,5 12,5 12,5
�le 1,4 - - 6,3 - -

Naprawa sprz�tu AGD
Dobrze 72,5 88,9 72,4 46,7 88,9 85,7
�rednio 23,2 11,1 20,7 46,7 11,1 14,7
�le 4,3 - 6,9 6,6 - -

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela A.8. Ocena dzia�alno�ci punktów �wiadcz�cych us�ugi mechanizacyjne 
i naprawcze sprz�tu rolniczego mieszka	com wsi w 2011 roku  

(wed�ug % wskaza	) 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo-
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Punkt napraw sprz�tu rolniczego
Dobrze 84,6 88,9 91,3 57,1 83,3 85,7
�rednio 11,5 11,1 8,7 28,6 - 14,3
�le 3,9 - - 14,3 16,7 -

Us�ugi mechanizacyjne
Dobrze 81,5 88,9 80,0 62,5 83,3 100,0
�rednio 14,8 11,1 20,0 12,5 16,7 -
�le 3,7 - - 25,0 - -

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 

 

 

Tabela A.9. Odsetek punktów zaopatrzenia w �rodki do produkcji rolniczej, 
punktów skupu oraz placówek us�ugowych i przetwórstwa surowców  

rolniczych, które otrzyma�y ocen� dobr� w opinii respondentów w 2011 roku 
60-70% 70-80% Powy�ej 80 % 

Punkty zaopatrzenia w �rodki do produkcji rolniczej
zwierz�ta do chowu ziarno

sadzeniaki 
zwierz�ta hodowlane 
pasze przemys�owe 

nawozy
�rodki ochrony ro�lin 
maszyny rolnicze 
materia�y budowlane 
w�giel 
paliwa p�ynne 
gaz w butlach 

Punkty skupu
 zbo�e

buraki cukrowe 
drób 
jaja 
warzywa 
owoce 

ziemniaki
�ywiec 
mleko 

Placówki us�ugowe i przetwórstwa surowców rolniczych
 m�yny

mieszalnie pasz 
masarnie 

suszarnie zielonek 
suszarnie zbó� 
piekarnie 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela A.10. Odsetek badanych wsi wed�ug szczegó�owej odleg�o�ci  
do punktów zaopatrzenia w �rodki do produkcji rolniczej w 2011 roku 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

�rodki ochrony ro�lin 
We wsi  10,5 10,0 9,7 12,5 22,2 - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 9,2 20,0 9,7 6,2 11,1 - 
3-4 km 19,7 20,0 12,9 25,0 11,1 40,0 
5-7 km 23,7 40,0 29,0 25,0 11,1 - 
8 km (i wi�cej) 34,2 10,0 38,7 18,8 44,5 60,0 

Nawozy mineralne 
We wsi  11,8 10,0 12,9 12,5 22,2 - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 9,2 10,0 9,7 12,5 11,1 - 
3-4 km 26,3 20,0 32,3 18,8 11,1 40,0 
5-7 km 29,0 50,0 29,0 31,2 22,2 10,0 
8 km (i wi�cej) 21,1 10,0 16,1 12,5 33,4 50,0 

Ziarno kwalifikowane 
We wsi  5,3 10,0 3,2 6,2 11,1 - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 3,9 10,0 3,2 6,2 - - 
3-4 km 10,5 10,0 6,5 6,3 11,1 30,0 
5-7 km 14,5 30,0 9,8 18,8 11,1 10,0 
8 km (i wi�cej) 60,5 40,0 71,0 56,3 55,6 60,0 

Sadzeniaki 
We wsi  2,6 - 3,2 6,2 - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 1,3 10,0 - - - - 
3-4 km 9,2 20,0 6,5 6,2 11,1 10,0 
5-7 km 18,4 30,0 9,7 25,0 22,2 20,0 
8 km (i wi�cej) 58,0 40,0 44,2 43,8 44,5 60,0 

Zwierz�ta hodowlane 
We wsi  2,7 - 3,2 6,3 - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 4,0 - 3,2 6,2 - 10,0 
5-7 km 11,8 20,0 12,9 6,2 11,1 10,0 
8 km (i wi�cej) 53,9 60,0 67,8 43,8 22,2 50,0 

Zwierz�ta do chowu 
We wsi  4,0 30,0 - - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 3,9 - 3,2 6,2 - 10,0 
5-7 km 15,8 20,0 16,1 18,8 11,1 10,0 
8 km (i wi�cej) 51,3 40,0 64,6 56,2 11,1 50,0 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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cd. Tabela A.10. Odsetek badanych wsi wed�ug szczegó�owej odleg�o�ci  
do punktów zaopatrzenia w �rodki do produkcji rolniczej w 2011 roku 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Pasze 
We wsi  13,1 30,0 9,6 12,5 22,2 - 

       
W odleg�o�ci: 
1-2 km 9,2 10,0 12,9 12,5 - - 
3-4 km 19,7 20,0 22,6 12,5 11,1 30,0 
5-7 km 30,3 30,0 32,3 25,0 44,5 20,0 
8 km (i wi�cej) 22,4 10,0 19,4 25,0 22,2 40,0 

Maszyny i cz��ci rolnicze 
We wsi  2,6 10,0 3,2 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 9,2 10,0 6,4 6,3 11,1 20,0 
5-7 km 22,4 30,0 19,4 18,8 33,3 20,0 
8 km (i wi�cej) 64,5 50,0 71,0 68,7 55,6 60,0 

Materia�y budowlane 
We wsi  10,5 10,0 16,1 12,5 - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 5,3 20,0 - 6,2 11,1 - 
3-4 km 14,5 - 12,9 12,5 11,1 40,0 
5-7 km 30,3 50,0 19,4 37,5 33,3 30,0 
8 km (i wi�cej) 36,8 20,0 51,6 18,8 44,5 30,0 

W�giel 
We wsi  15,8 40,0 6,5 18,8 22,3 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 9,2 10,0 9,7 12,5 10,0 - 
3-4 km 25,0 - 32,2 18,7 33,3 30,0 
5-7 km 26,3 20,0 32,2 25,0 11,1 30,0 
8 km (i wi�cej) 21,1 30,0 19,4 12,5 22,2 30,0 

Paliwa p�ynne 
We wsi  14,5 - 22,6 12,5 11,1 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 - - 6,2 11,1 - 
3-4 km 21,1 20,0 22,6 18,8 22,2 20,0 
5-7 km 36,8 70,0 25,8 37,5 33,4 40,0 
8 km (i wi�cej) 22,4 10,0 29,0 12,5 22,2 30,0 

Gaz w butlach 
We wsi  68,4 70,0 64,5 68,7 77,8 70,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 7,9 - 6,5 6,3 22,2 10,0 
3-4 km 6,6 10,0 9,7 6,3 - - 
5-7 km 5,3 20,0 3,2 6,2 - - 
8 km (i wi�cej) 6,6 - 16,1 - - - 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela A.11. Odsetek badanych wsi wed�ug szczegó�owej odleg�o�ci  
do punktów skupu produktów rolnych (produkcja ro�linna) w 2011 roku 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

Zbo�a 
We wsi  2,6 - 6,5 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 10,0 3,2 - - - 
3-4 km 5,3 - 12,9 - - - 
5-7 km 19,8 40,0 9,7 12,5 33,3 33,3 
8 km (i wi�cej) 59,2 50,0 58,0 68,7 66,7 50,0 

Ziemniaki 
We wsi  1,3 - 3,2 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 20,0 - - - - 
3-4 km 2,6 - 3,2 - - 10,0 
5-7 km 11,8 20,0 12,9 6,2 11,1 10,0 
8 km (i wi�cej) 51,4 50,0 48,4 56,3 33,3 70,0 

Buraki cukrowe 
We wsi  4,0 10,0 6,5 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 4,0 - - - 11,1 20,0 
5-7 km 7,9 10,0 9,7 6,2 11,1 - 
8 km (i wi�cej) 48,6 70,0 41,9 43,8 33,3 70,0 

Warzywa 
We wsi  6,6 10,0 6,5 12,6 - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 1,3 10,0 - - - - 
3-4 km 4,0 - 3,2 - - 20,0 
5-7 km 15,8 10,0 16,1 18,8 11,1 20,0 
8 km (i wi�cej) 35,5 50,0 51,6 18,8 - 30,0 

Owoce 
We wsi  5,2 10,0 - 12,5 - 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 6,5 - 6,5 6,2 - 20,0 
5-7 km 15,8 10,0 16,1 18,8 11,1 20,0 
8 km (i wi�cej) 39,5 50,0 58,0 25,0 - 30,0 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela A.12. Odsetek badanych wsi wed�ug szczegó�owej odleg�o�ci  
do punktów skupu produktów rolnych (produkcja zwierz�ca) w 2011 roku 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

�ywiec 
We wsi  13,1 30,0 12,9 12,5 11,1 - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 - 6,5 - - - 
3-4 km 17,1 30,0 22,6 - 11,1 20,0 
5-7 km 23,7 40,0 19,4 25,0 11,1 30,0 
8 km (i wi�cej) 29,0 - 29,0 43,7 22,2 40,0 

Mleko 
We wsi  17,1 40,0 22,6 12,5 - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 - 3,2 6,2 - - 
3-4 km 7,9 - 12,9 6,2 - 10,0 
5-7 km 14,5 40,0 9,7 18,8 11,1 - 
8 km (i wi�cej) 36,8 20,0 38,7 37,5 33,3 50,0 

Drób 
We wsi  5,3 10,0 6,5 - - 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 1,3 - 3,2 - - - 
5-7 km 7,9 10,0 12,9 6,2 - - 
8 km (i wi�cej) 35,5 30,0 45,2 31,3 11,1 40,0 

Jaja 
We wsi  4,0 10,0 - - - 20,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 1,3 - - - - 10,0 
3-4 km 4,0 - 3,2 - - 20,0 
5-7 km 11,8 10,0 16,1 6,2 11,1 10,0 
8 km (i wi�cej) 30,3 30,0 48,4 25,0 - 10,0 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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Tabela A.13. Odsetek badanych wsi wed�ug szczegó�owej odleg�o�ci  
do placówek us�ugowych i przetwórstwa surowców rolniczych w 2011 roku 

Wyszczególnienie Ogó�em 
W tym wed�ug makroregionów: 

�rodkowo-
zachodni 

�rodkowo-
wschodni 

po�udniowo- 
-wschodni 

po�udniowo- 
-zachodni 

pó�nocny 

M�yny 
We wsi  2,6 - - - 11,1 10,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 - 6,4 - - - 
3-4 km 7,9 - 6,4 12,5 22,2 - 
5-7 km 22,4 30,0 19,4 31,2 11,1 20,0 
8 km (i wi�cej) 48,7 50,0 48,4 50,0 44,5 50,0 

Mieszalnie pasz 
We wsi  - - - - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km - - - - - - 
3-4 km 4,0 - 6,4 - - 10,0 
5-7 km 13,1 30,0 9,7 25,0 - - 
8 km (i wi�cej) 46,1 60,0 71,0 31,3 22,2 - 

Suszarnie zielonek 
We wsi  1,3 - 3,2 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 2,6 - 3,2 6,2 - - 
3-4 km 1,3 - - - - 10,0 
5-7 km 4,0 - 6,5 6,2 - - 
8 km (i wi�cej) 21,1 30,0 25,8 18,8 22,2 - 

Suszarnie zbó� 
We wsi  2,6 10,0 3,2 - - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 1,3 - 3,2 - - - 
3-4 km 1,3 - - - - 10,0 
5-7 km 14,5 30,0 9,7 6,2 22,2 20,0 
8 km (i wi�cej) 34,2 20,0 45,2 25,0 22,2 40,0 

Masarnie 
We wsi  4,0 - 6,4 6,3 - - 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 4,0 - 3,2 6,3 11,1 - 
3-4 km 11,7 - 16,1 6,2 22,2 10,0 
5-7 km 25,0 60,0 9,7 31,3 22,2 30,0 
8 km (i wi�cej) 50,0 30,0 58,1 43,7 44,5 60,0 

Piekarnie 
We wsi  7,9 20,0 3,3 - 11,1 20,0 
W odleg�o�ci: 
1-2 km 7,9 10,0 3,2 18,8 11,1 - 
3-4 km 22,4 10,0 25,8 31,2 11,1 20,0 
5-7 km 35,5 50,0 38,7 31,2 33,3 20,0 
8 km (i wi�cej) 25,0 10,0 25,8 18,8 33,4 40,0 

	ród�o: ankieta IERiG�-PIB. 
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