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Wprowadzenie 

Ważnym argumentem na rzecz utrzymania wsparcia polityki rozwoju wsi i rolnictwa 

w UE są realizowane przez rolnictwo i obszary wiejskie funkcje zarówno społeczne, jak  

i gospodarcze. 

Podejmowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) działania na rzecz poprawy 

konkurencyjności tak polskiego jak i unijnego rolnictwa są w znacznym stopniu zorientowane 

na wyposażenie wsi i rolnictwa w odpowiednią infrastrukturę gospodarczą i społeczną. 

Praktyka pokazuje, że sukces przyjętych rozwiązań zależy od specyfiki przedsięwzięć 

gospodarczych, specyfiki regionu, warunków społeczno-gospodarczych i środowiskowych,  

a także od innowacyjności podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarach 

wiejskich1. Poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju obszarów wiejskich sprzyja rosnące 

zainteresowanie czynnikami endogenicznymi, uwarunkowaniami ekonomicznymi, 

społecznymi i kulturowymi, a także uwarunkowaniami środowiskowymi2.  

Dominującą rolę instrumentów mezoekonomicznych w kształtowaniu rozwoju 

obszarów wiejskich podkreśla Spychalski3 przyjmując, że są to formy i metody 

oddziaływania podmiotowego władzy na układ ekonomiczny jakim jest region. Wspomniany 

autor zauważa, że warunki rozwoju obszarów wiejskich są kształtowane głównie przez kilka 

zasadniczych grup instrumentów znajdujących się poza układem lokalnym, takich jak: 

polityka rozwoju gospodarki żywnościowej (w tym polityka rolna), polityka strukturalna 

skierowana na rozwój wsi i rolnictwa, polityka regionalna, a także polityki zrównoważonego  

i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Nową formą wsparcia polityki zrównoważonego rozwoju są zapisane i wdrażane w 

ramach strategii rozwoju kraju i regionów inteligentne specjalizacje. 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (w skrócie: KIS) mają zapewniać wzrost 

konkurencyjności danej gospodarki na arenie międzynarodowej. Są wyznaczane po to, by 

                                                 
1 Orlykovsky M., Wicki L. 2016.  Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy. Wyd. SGGW, Warszawa. 

2 Staniak M. 2009. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym. Woda Środowisko 

Obszary Wiejskie, t. 9, z. 3(27), s. 187-194; Brodziński Z. 2011. Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na 

poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. SGGW, Warszawa; 

Pondel H. 2015. Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich – czynnik konkurencyjności czy bariera 

ograniczająca rozwój? Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, t. 2, s. 65-74. 

3 Spychalski G. 2007. Instrumentalne i instytucjonalne aspekty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. 

Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 2: 353-362. 
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skupić inwestycje wokół obszarów, które są w stanie zapewnić zwiększenie wartości dodanej 

gospodarki kraju. Ta zaś wartość zależy od skoncentrowania uwagi i wsparcia na obszarach,  

w których państwo ma największy potencjał i zasoby. Te wszystkie działania są elementem 

strategii Unii Europejskiej, motywującej kraje członkowskie do zrównoważonego rozwoju4. 

Zdaniem specjalistów, Krajowe Inteligentne Specjalizacje stanowią swoisty kompas 

innowacji. Pokazują one kierunki, w których powinni podążać przedsiębiorcy, kreując 

przyszłość własnych firm. Projekty wpisujące się w ramy inteligentnych specjalizacji mogą 

liczyć m.in. na wsparcie ze środków Unii Europejskiej. W ramach Sieci Otwartych Innowacji 

są przyznawane granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, jednak pod 

warunkiem, podejmowania działań wpisujących się w co najmniej jedną z Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji5. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii od 1.01.2019 roku 

wyróżniono 15 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w ramach pięciu obszarów 

tematycznych: 

1. Zdrowe społeczeństwo. 

2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa. 

3. Zrównoważona energetyka. 

4. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady. 

5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)6. 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zostały zmiany w Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacjach (KIS) obejmujące m.in. zmianę liczby KIS do 13 oraz 

dodanie 2-ch nowych podobszarów. Pełna lista KIS obowiązująca od 1 stycznia 

2021 r. obejmuje: 

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo 

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-

drzewnego 

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii 

specjalistycznej oraz inżynierii środowiska 

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, 

przesyłu i dystrybucji energii 

                                                 

4 https://siecotwartychinnowacji.pl/baza-wiedzy/czym-sa-krajowe-inteligentne-specjalizacje 

5 https://siecotwartychinnowacji.pl/baza-wiedzy/czym-sa-krajowe-inteligentne-specjalizacje 

6 https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia 
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KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady 

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty  o zaawansowanych właściwościach, w tym 

nanoprocesy  i nanoprodukty 

KIS 9. Elektronika i fotonika 

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne 

KIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 

KIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne 

KIS 13. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek 

pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport 

morski i śródlądowy7 

KIS mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej 

unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz 

tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających 

transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce 

naturalne. Jak można zaobserwować, proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest 

dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo 

obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na 

wyróżnienie się na rynku międzynarodowym. 

U podstaw koncepcji inteligentnych specjalizacji regionu leży założenie, że żaden z 

regionów Unii Europejskiej nie może osiągać przewagi konkurencyjnej we wszystkich 

dziedzinach w zakresie nauki, technologii i innowacyjności. W związku z tym jest konieczne 

wskazanie ograniczonej listy dziedzin, w których dany region (województwo) posiada 

odpowiedni potencjał pozwalający na zbudowanie odpowiedniego zaplecza. Wdrożenie 

koncepcji umożliwia zwiększenie skuteczności interwencji publicznej i możliwość uzyskania 

przewagi konkurencyjnej w regionie, nawet tym, który specjalizuje się w dziedzinach 

tradycyjnych8.  

Wyodrębnienie specjalizacji jest jednym z narzędzi służących stymulowaniu rozwoju 

gospodarczego regionu poprzez wykorzystanie jego zasobów. Warunkiem wyznaczenia 

                                                 
7 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje 

8 Pilarska Cz., Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2014, nr 4, s. 

59- 81. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
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danego obszaru jako inteligentnej specjalizacji jest spełnienie szeregu kryteriów dotyczących 

m.in. potencjału B+R, poziomu specjalizacji gospodarczej, występowania powiązań 

kooperacyjnych, pozycji konkurencyjnej, potencjału do wypracowywania rozwiązań na rzecz 

kluczowych wyzwań społeczeństw9. 

Identyfikacja inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego była 

i pozostaje procesem trwającym od wielu lat. Specjalizacje nie zostały wskazane odgórnie, 

bowiem proces ich identyfikacji przebiegał przy współpracy różnych grup interesariuszy, w 

tym przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, świata nauki. 

Obecnie wdrażana Regionalna strategia innowacji (RSI) województwa warmińsko-

mazurskiego była aktualizowana w 2021 r. 

Strategia inteligentnej specjalizacji z założenia obejmuje: procesy kształtowania wizji 

rozwoju regionalnego, ustalania dotyczące priorytetów strategicznych, wskazania dotyczące 

przewag konkurencyjnych województwa, a także możliwości wykorzystania inteligentnych 

polityk w celu zmaksymalizowania ich potencjału endogenicznego opartego na wiedzy. Ów 

program akcentuje konieczność wyspecjalizowania się regionu ze względu na jego 

odmienność, stanowiącą o sile i możliwości wyróżnienia się oraz podkreśla znaczenie 

mocnych stron zwiększających innowacyjność regionalną, umożliwiających osiągnięcie 

ogólnego wzrostu gospodarczego i dobrobytu10. 

Inteligentna specjalizacja stanowi koncepcję definiowania strategii innowacji oraz 

narzędzie, które stosuje się do wytyczania i podtrzymywania obecnej i przyszłej pozycji 

regionu bądź kraju w gospodarce opartej na wiedzy11.  

Do podstawowych wymagań i założeń idei smart specialisation należą: 

 stworzenie odpowiednio wielkiego obszaru badań i innowacji, umożliwiającego 

konkurowanie między wieloma rywalami, 

 skoncentrowanie działań, m.in. środków publicznych na tych dziedzinach nauki  

i innowacyjności, które są komplementarne wobec zasobów danego regionu oraz które 

wzmocnią jego przewagi komparatywne12,  

                                                 
9 https://www.smart.gov.pl/pl/co-to-jest-inteligentna-specjalizacja/jak-wylaniane-sa-inteligentne-specjalizacje (dostęp 

26.10.2021 r.) 

10 Smart Specialization, http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_ specialisation. 

11 P. David, D.P. Foray, B. Hall, Smart Specialisation – the concept, Knowledge Economists Policy Brief n° 9, 2007, 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf 

12 D. Foray, Understanding „Smart Specialisation‖, [w:] The questions of R&D Specialisation: Perspectives and policy 

implications, Institute for Perspective Technological Studies Joint Research Centre, Seville, 2009, s. 20–21 

https://www.smart.gov.pl/pl/co-to-jest-inteligentna-specjalizacja/jak-wylaniane-sa-inteligentne-specjalizacje


7 

 

 wykorzystanie tzw. technologii ogólnego zastosowania (ang. general purpose 

technologies)13, 

 implementacja inteligentnej specjalizacji postępująca w ramach przedsiębiorczego 

procesu uczenia się (ang. entrepreneurial learning proces), który ma celu 

zidentyfikowanie dziedzin nauki, technologii i gałęzi przemysłowych, stanowiących o 

jego przewadze konkurencyjnej w skali europejskiej i światowej14. 

Wieś i rolnictwo przez dziesięciolecia rozwijało się w trudnych warunkach 

ekonomiczno-społecznych. Na ogólny poziom rozwoju obszarów wiejskich miały wpływ 

zmiany polityczne, które w kolejnych okresach narzucały wsi nieakceptowane przez jej 

mieszkańców założenia doktrynalne. W okresie transformacji ustrojowej tak w rolnictwie, jak 

i w całej gospodarce uwaga rządzących była skoncentrowana w większym stopniu na 

realizacji celów politycznych niż ekonomicznych. Na zachodzące wówczas zmiany 

mieszkańcy wsi zareagowali odmiennie, i tak część zarówno gospodarstw rodzinnych jak i 

mieszkańców wsi potrafiła się dostosować do warunków gospodarki rynkowej, zaś znaczna 

grupa przechodziła bolesny proces adaptacji (Brodziński i in. 2015).  

Współczesna koncepcja rozwoju służya zaspokojeniu wielu ważnych, zmieniających 

się potrzeb społecznych, środowiskowych, kulturowych, gospodarczych, czy też związanych 

z nowymi wyzwaniami, takimi jak np. zmiany klimatyczne, przy czym jest ona realizowana w 

oparciu o wybrane regionalne specjalizacje. 

W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego wszystkie one dotyczą 

szczególnie wykorzystania potencjału obszarów wiejskich, a są nimi: 

1. Ekonomia wody – ta specjalizacja wynika z największego wśród województw udziału 

wód powierzchniowych. Specjalizacja ta obejmuje m.in.: zakwaterowanie i odnowę 

biologiczną (np. obiekty spa, parki wodne, aquasfery), sporty wodne, transport wodny (w 

tym towarów), produkcję jachtów i łodzi, produkcję maszyn (produkcję maszyn do cięcia 

wodą, produkcja turbin i elementów dla przemysłu stoczniowego i okrętowego), 

przemysł rolno-spożywczy (hodowla ryb i innych organizmów wodnych, przetwarzanie i 

konserwowanie ryb, produkcja soków, piwa i innych napojów), środowisko przyrodnicze 

i jego ochronę oraz wybrane jednostki naukowo-badawcze; 

                                                 
13 T. Bresnahan, M. Trajtenberg, General Purpose Technologies „Engines for Growth?‖ „Journal of Econometrics‖, 65. 

Elsevier BV, Amsterdam: 1995, s. 84. 

14 P. Dawid, D. Foray, B. Hall, Smart Specialisation…, dz. cyt., s. 2. 



8 

 

2. Żywność wysokiej jakości – to specjalizacja wskazująca na dużą koncentrację produkcji, 

przetwórstwa i konserwowania mięsa i produktów mięsnych (branża ta zatrudnia ok. 8 

tys. pracowników). Omawiana specjalizacja obejmuje chów i hodowlę ryb i zwierząt, 

przetwórstwo spożywcze, produkcję maszyn rolniczych, produkcję i usługi na rzecz 

hodowli zwierząt, produkcję żywności nieprzetworzonej, przetwarzanie i 

unieszkodliwianie odpadów porolniczych oraz naukę; 

3. Drewno i meblarstwo – w regionie występuje najwyższy wskaźnik koncentracji 

przemysłu meblarskiego w Europie – przy produkcji mebli pracuje łącznie 12,6 tys. ludzi. 

Główne obszary aktywności podmiotów w regionie to przetwórstwo i sprzedaż drewna, 

produkcja mebli, produkcja innych wyrobów stolarskich (np. elementów drewnianych do 

ogrodów, stolarki otworowej), sprzedaż produktów drewnianych i meblarskich, usługi 

projektowe (projektowanie mebli, aranżacja wnętrz), naprawa i konserwacja, a także 

nauka. 

Określenie „Ekonomia wody‖ jest naturalnym wyborem omawianego regionu, który 

bazuje na potencjale zasobów środowiska naturalnego, w tym szczególnie zasobów wody. To 

przedsiębiorcy decydują w jakim kierunku będzie rozwijała się specjalizacja, czy będzie 

oparta na dążeniu do rozwoju innowacyjności i konkurencyjności całej specjalizacji, czy też 

wytworzy się w niej jakaś wąska grupa aktywności skoncentrowanych wokół np. rozwoju 

turystyki.  

Z punktu widzenia regionu peryferyjnego, jakim jest województwo warmińsko-mazurskie, 

szerokie spektrum przedsięwzięć związanych ze specjalizacją wydaje się rozwiązaniem 

bardzo racjonalnym. 

W przypadku drugiej z analizowanych w niniejszym raporcie specjalizacji regionu, 

jaką jest „żywność wysokiej jakości‖, podmioty zaliczane do tej specjalizacji potrafią 

wykazać zarówno innowacyjność, jak i doświadczenie w konkurowaniu na rynkach 

międzynarodowych. Konkurencja w obszarze „żywności‖ ma charakter powszechny. Zatem 

kluczowym problemem województwa warmińsko-mazurskiego jest rozwój specjalizacji w 

oparciu o potencjał regionalny (zarówno instytucjonalny, jak i środowiskowy). Efektywność 

rozwoju specjalizacji jest zależna od budowania sieci współpracy. Dlatego też jest ważna dla 

całej specjalizacji współpraca włączająca możliwie wielu aktorów, zarówno po stronie 

przedsiębiorców, jak i jednostek naukowo-badawczych i administracji. Ze względu na 

warunki środowiskowe orientacja na produkcję żywności o wysokiej jakości może stanowić 

przewagę Warmii i Mazur. 
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Mając na względzie zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, jest 

ważne odróżnienie zakresu „szerokiej‖ i „wąskiej‖ polityki wiejskiej. Pierwsza z nich 

pozostaje poza sferą aktywności społecznej i obejmuje ogół działań ukierunkowanych na 

rozwój obszarów wiejskich, np. polityka makroekonomiczna, rolna, transportowa, terenów 

publicznych, ekologiczna, zdrowotna, opieki społecznej, edukacyjna, podatkowa i 

infrastrukturalna. Z kolei w wąskim ujęciu polityka wiejska ma charakter sektorowy, jest 

ukierunkowana na mieszkańców wsi i jest przeważnie polityką o charakterze lokalnym, choć 

przy pewnym wsparciu administracji szczebla regionalnego, czy centralnego, a przede 

wszystkim na szczeblu UE15. 

Ze względu na relatywnie małą dynamikę zmian społeczno-gospodarczych 

dokonujących się na obszarach wiejskich i dostrzegane przez wielu specjalistów zapóźnienie 

rozwojowe obszarów wiejskich, mimo przekazanych na rozwój znacznych środków, 

mieszkańcy wsi dobitnie akcentują liczne potrzeby w zakresie wsparcia ze źródeł 

zewnętrznych. W tym kontekście jest ważne pytanie o racjonalne i efektywne wykorzystanie 

środków, które wpływają do regionu w celu przyśpieszenia jego rozwoju i modernizacji.  

Uzyskane wsparcie, w tym głównie z budżetu UE, przyczyniło się do modernizacji 

wsi i zmiany współczesnego jej wizerunku. Z tych też względów jest ważne poznanie roli i 

znaczenia wybranych specjalizacji regionu jako instrumentu wspierającego rozwój wsi i 

rolnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 ważnym czynnikiem rozwoju jest dostępność środków pochodzących z UE i z budżetu państwa pozyskanych dzięki 

staraniom lub „należnym‖ danemu układowi lokalnemu. 
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1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE JAKO WAŻNY OBSZAR 

WYKORZYSTANIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 

REGIONU16 

 

1.1. Wprowadzenie 

W XX wieku nasiliła się znacząco ekspansywna działalność człowieka, powodując 

wyniszczanie zasobów środowiska naturalnego. Niewyobrażalny w poprzednich stuleciach 

postęp uznano za sukces mający wpływ na rozwój przemysłu, budownictwa, transportu oraz 

technik i technologii komunikacyjnych. W wyniku tych przemian pojawiły się nowe 

możliwości budowania przez przedsiębiorstwa pozycji konkurencyjnej na rynku. Firmy 

rywalizując wprowadzały do sprzedaży coraz nowsze towary i usługi, skracając tym samym 

czas ich życia. Tak pojawił się nowy model społeczeństwa zwanego konsumpcyjnym. 

Zgodnie z koncepcją prezentowaną przez B. Mróz17, konsumpcja stała się 

wyznacznikiem jakości życia współczesnego człowieka, który nieustannie odczuwa chęć 

nabywania nowych produktów i korzystania z nowych usług. Rosnącemu znaczeniu 

konsumpcjonizmu sprzyjał wzrost liczby ludności zamieszkującej Ziemię. Gwałtowny 

                                                 
16 Opracowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan 

Operacyjny na lata 2020-2021 

Raport z badań nt.:  

WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ 

OBSZARÓW WIEJSKICH. 

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Towarowa 9/101A, 10-416 Olsztyn 

2 ark, wyd. 

17 Mróz B., Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych 

społeczeństwach, Oblicza konsumpcjonizmu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009. 
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przyrost, jaki nastąpił w latach 2000-2019, osiągnął wielkość 1,5 mld i zgodnie z danymi 

GUS w 2019 r. populacja ludności wyniosła 7,7 miliarda osób18. 

Duży przyrost liczby ludności i związana z nim tendencja wzrost popytu na towary  

i usługi spowodowały pojawienie się wielu zagrożeń o wymiarze globalnym. Największe 

niebezpieczeństwo wynika z dewastacji środowiska przyrodniczego przez eksploatację 

nieodnawialnych zasobów naturalnych, zanieczyszczanie atmosfery gazami przemysłowymi 

oraz wód odpadami komunalnymi i szkodliwymi substancjami. 

 

Środowisko przyrodnicze i jego ochrona są obecnie dynamicznie rozwijającą się 

dyscypliną w naukach prawniczych, administracyjnych oraz ochrony środowiska. W myśl 

założenia M. Nowak-Paralusz19, zielona polityka od połowy XX wieku stała się jednym z 

trzech komponentów zrównoważonego rozwoju, którego obszary oddziaływania są 

autonomiczne do pozostałych dwóch elementów: sfery gospodarczej i społecznej. 

W Polsce obowiązujące definicje środowiska i powiązanych z nim pojęć zawarte 

zostały w Dziale II „Definicje i zasady ogólne‖ 20 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo 

ochrony środowiska‖ (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627). Zgodnie z art. 3 pkt. 39 omawianej 

ustawy, przez pojęcie środowisko rozumie się „ogół elementów przyrodniczych, w tym także 

przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, 

kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności 

biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami‖21.  

Kolejnym pojęciem, ważnym z perspektywy oceny ekspansywnej działalności 

człowieka w obszarze środowiska jest równowaga przyrodnicza22, która zgodnie z art. 3 pkt 

                                                 

18Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-

statystyki-miedzynarodowej-2020,10,8.html Dostęp: 12.102021 r. 

19 Nowak-Paralusz M., Zielona polityka. Pomiędzy ideologią a praktyką polityczną, 

Współczesne problemy ekologiczne świata, pod red. naukową A. Garczewskiej, Monografie 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa, Toruń 

2017, s. 36 

20 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska‖ (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 

627), art.3 pkt 39. 

 

22 Ibidem, art.3 pkt 32. 
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32 omawianej ustawy oznacza „… stan, w którym na określonym obszarze istnieje 

równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu 

warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej‖. Z kolei art. 3 

pkt 34 definiuje pojęcie standard jakości środowiska23, które oznacza „… poziomy 

dopuszczalne substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być 

osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy 

przyrodnicze‖.  

Jak wynika z treści powyższych definicji, ustawodawca wskazał, że środowisko jest 

kategorią zbiorczą kreowaną przez elementy przyrodnicze. Utrzymanie jego równowagi 

wymaga wzajemnego oddziaływania człowieka i środowiska. Oznacza to, że działalność ludzi 

należy dostosować do standardów jakości środowiska tak, aby ich postępowanie nie naruszało 

dopuszczalnych poziomów emisji oraz pułapu stężenia ekspozycji zanieczyszczeń.  

Również przedstawiciele nauki od wielu już lat dostrzegają fakt prowadzenia 

rabunkowej gospodarki kosztem dóbr środowiska przyrodniczego. W wielu opracowaniach 

krytykują oni mit oni o ich niewyczerpalności. W 1970 r. opublikowany został Raport pn. 

„Granice wzrostu‖, wydany przez Klub Rzymski, w którym przedstawiono rabunkowy 

wizerunek dotychczasowej działalności człowieka i katastroficzną wizję przyszłości życia na 

Ziemi.  

Z kolei, na płaszczyźnie polityki, pierwsze opracowania poświęcone zagrożeniom, ich 

przyczynom oraz konieczności zmiany stanowiska dotyczącego ochrony przyrody powstały w 

strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ich autorzy wskazują na potrzebę 

oddziaływania polityki ochrony środowiska zarówno w wymiarze globalnym jak i lokalnym.  

Najważniejszy dorobek w tym zakresie obejmuje następujące opracowania: 

 

Raport zatytułowany „Człowiek i środowisko‖
24

  

Raport wydany został w maju 1969 r. i przedstawiony przez Sekretarza Generalnego ONZ 

U-Thanta. Dokument ten poruszył światową opinię publiczną i przyczynił się do 

zainicjowania ruchów społecznych działających w obronie środowiska. Ponadto, wspomniany 

Raport przyczynił się do powstania koncepcji rozwoju zrównoważonego gospodarek i 

społeczeństw.  

                                                 

23 Ibidem, art.3 pkt 34 

24 Człowiek i jego środowisko, raport Sekretarza Generalnego ONZ U-Thanta, Dajcie Szansę 

Ziemi, wyboru tekstów dokonał J. Zieliński, Warszawa 1971, s.234. 
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Raport pn. „Nasza Wspólna Przyszłość‖25, zwany „Raportem Brundtland‖, 

Dokument wydany został w 1987 r. przez Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ. Autorzy 

opracowania zaprezentowali diagnozę, z której wynika, że stan środowiska nadal się pogarsza 

i z uwagi na to konieczne jest natychmiastowe podjęcie następujących działań: 

 opracowanie długookresowych strategii środowiskowych w celu osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju do 2000 r. i później, 

 podjęcie na większą skalę współpracy między krajami rozwijającymi się, między krajami 

na różnych etapach rozwoju gospodarczego i społecznego oraz dążenie do osiągnięcia 

wspólnych i wzajemnie wspierających się celów, uwzględniających wzajemne relacje 

między ludźmi, zasobami, środowiskiem i rozwojem, 

 opracowanie działań i środków, dzięki którym społeczność międzynarodowa może 

skuteczniej radzić sobie z problemami środowiskowymi, 

 uzgodnienie jednakowego stanowiska w strategiach długoterminowych dotyczących 

kwestii środowiskowych i działań odpowiednich do skutecznego oddziaływania na 

problemy ochrony i poprawy środowiska. 

Opublikowanie Raportu w kwietniu 1987 r. uznaje się za czas powstania koncepcji 

zrównoważonego rozwoju, definiowanego jako zrównoważony i trwały rozwój gospodarczy i 

społeczny, który zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnej generacji bez ryzyka naruszenia 

możliwości zaspokojenia tych potrzeb przez przyszłe pokolenia. 

 

Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój‖, zwana „Szczytem Ziemi‖ 

Wydarzenie zorganizowane zostało w 1992 r. w Rio de Janeiro. Szczególne znaczenie 

Konferencji wynikało z wypracowania po raz pierwszy zaleceń wdrażania zasad i celów 

rozwoju zrównoważonego na wielu płaszczyznach działalności człowieka. 

W rezultacie spotkania przedstawicieli 172 krajów w Rio de Janeiro opracowano 

dokument nazwany „Agendą 21‖, w którym zaprezentowano program zrównoważonego 

rozwoju ludzkości i ochrony środowiska naturalnego. Wskazano, że rozwój cywilizacji 

ludzkiej nie może zagrażać życiu biologicznemu i nie może spowodować ograniczeń 

możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Tak określony sposób rozwoju ludzkości 

                                                 

25 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future, Our Common Future, Chairman's Foreword, s. 5. 
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nazwano rozwojem zrównoważonym lub ekorozwojem, który opiera się na 3 

fundamentalnych założeniach: 

1. Rozwój społeczno-gospodarczy zharmonizowany jest ze środowiskiem; 

2. Nieustanny rozwój społeczno-gospodarczy przebiega z poszanowaniem i ograniczonym 

wykorzystaniem dóbr przyrody; 

3. Prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej ma przebiegać w harmonii z przyrodą i 

w taki sposób, aby nie spowodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian.  

 

„Agenda 21‖ 

W przyjętym na Konferencji w 1992 r. w Rio de Janeiro dokumencie „Agenda 21‖ 

podkreśla się szczególne znaczenie sektora rolnictwa. W rozdziale: „Sprzyjanie 

zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa i terenów wiejskich‖ 26 zdefiniowane zostały cele i 

działania, które mają szczególne znaczenie dla rolnictwa i jego przemian w kierunku 

zgodności z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z treścią Agendy, polityka rolna 

wszystkich rządów musi służyć rozwojowi zrównoważonemu przez: 

1. Przegląd, planowanie i zintegrowane programy polityki rolnej; 

2. Zagwarantowanie udziału państw i przygotowanie zasobów ludzkich w zrównoważonym 

rozwoju; 

3. Usprawnienie produkcji rolnej i systemów rolniczych przez różnicowanie zatrudnienia i 

infrastruktury; 

4. Planowanie korzystanie z ziemi, informacja i edukacja rolna; 

5. Ochronę i rekultywację ziemi; 

6. Wodę konieczną do zrównoważonej produkcji żywności i zrównoważonego rozwoju 

terenów wiejskich; 

7. Ochronę i zrównoważone korzystanie z roślinnych zasobów genetycznych w celu 

produkcji żywności i rozwoju zrównoważonego rolnictwa; 

8. Ochronę i zrównoważone korzystanie ze zwierzęcych zasobów genetycznych; 

9. Zintegrowaną gospodarkę pestycydami i kontrolę nad szkodnikami w rolnictwie; 

10. Zrównoważone nawożenie roślin jako środek zwiększania produkcji żywności; 

11. Energię na terenach wiejskich; 

                                                 

26 Szczyt Ziemi: Rio‘92 Agenda 21, Przewodnik dla samorządów, Regionalne Samorządowe 

Centrum Edukacji Ekologicznej Przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu, Wrocław 

1993, s. 20-22. 
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12. Badanie oddziaływania na rośliny i zwierzęta promieniowania ultrafioletowego 

spowodowanego ubytkiem ozonu w stratosferze. 

 

Konferencja Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro, czerwiec 2012 r.  

Kolejnym wydarzeniem, ważnym w kalendarzu dążenia do rozwoju zrównoważonego 

na Ziemi była Konferencja Narodów Zjednoczonych, podczas której sformułowano agendę 

dla dalszego globalnego rozwoju po 2015 r. (Post-2015 Development Agenda). Blisko 3 lata 

trwały prace nad uzgodnieniem nowych celów rozwojowych. Powołana do tego zadania 

Otwarta Grupa Robocza sformułowała 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. „Agenda 

2030‖27 została ostatecznie przyjęta przez 193 państwa członkowskie podczas Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r. Wyznaczone w niej cele zakładały:28 

Cel 1.  Wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie. 

Cel 2.  Wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze 

odżywianie oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. 

Cel 3.  Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie 

dobrobytu. 

Cel 4.  Zapewnienie wszystkim wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenia się 

przez całe życie. 

Cel 5.  Osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt. 

Cel 6.  Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych przez 

zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. 

Cel 7.  Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej 

energii po przystępnej cenie. 

Cel 8.  Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, 

pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi. 

Cel 9.  Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego 

uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności. 

Cel 10.  Zmniejszanie nierówności w krajach i między krajami. 

Cel 11.  Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz 

sprzyjającymi włączeniu społecznemu. 

                                                 

27 https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/agenda-2030. Dostęp:13.10.2021 r. 

28 https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/cele-zrownowazonego-rozwoju. Dostęp: 

13.10.2021 r. 
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Cel 12.  Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. 

Cel 13.  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. 

Cel 14.  Chronienie oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób 

zrównoważony. 

Cel 15.  Chronienie, przywrócenie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania 

ekosystemów lądowych, zrównoważonego gospodarowania lasami, zwalczanie 

pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz 

powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej. 

Cel 16.  Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim 

ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich 

szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu 

społecznemu. 

Cel 17.  Wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnych partnerstw na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. 

Polska zobowiązała się do realizacji powyższych celów i udzielenia zgody na 

monitoring z ich realizacji. Jak wynika z raportu pn. „Realizacja Celów Zrównoważonego 

Rozwoju w Polsce‖29, monitoryjącego wdrażanie celów „Agendy 2030‖, istotne znaczenie 

dla jej wdrożenia w Polsce mają działania związane z dostępem do czystej wody, 

zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarnych na rzecz klimatu oraz z ochroną 

oceanów, mórz i zasobów morskich. Za równie ważne uznano działania i ich sprzężenia 

zwrotne występujące między wzrostem gospodarczym i godną pracą oraz odpowiedzialną 

konsumpcją i produkcją. Za kluczowe uznano także inwestycje w ochronę różnorodności 

biologicznej, co ma wpływ na zdrowie i podniesienie jakości życia oraz zrównoważony 

rozwój miast. 

Wymienione działania, zawarte w „Agendzie 2030‖, uznane zostały za kluczowe dla 

ochrony środowiska również w innych dokumentach planistycznych i programowych Unii 

Europejskiej (UE). Dokumenty te tworzone są przez organ decyzyjny składający się z: 

Trybunału Sprawiedliwości, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Rady 

                                                 

29 Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, Raport przyjęty przez Radę 

Ministrów 5 czerwca 2018 r., s. 85. 
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Europejskiej, Komisji Europejskiej, państw członkowskich, organizacji politycznych, grup 

nacisku, jak również jednostek.30  

Przyjęta przez organ decyzyjny polityka określa działania mające na celu ochronę 

środowiska w poniższych działach tematycznych:31 

 ochrona i poprawa jakości środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia 

człowieka przed zagrożeniami i uciążliwościami, zachowanie stanu środowiska,  

 ochrona środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (katastrofy, klęski żywiołowe), 

 problemy globalne i międzynarodowe ochrony środowiska,  

 racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska, jako podstawa rozwoju społeczno-

gospodarczego i życia biologicznego człowieka na Ziemi. 

Zagadnienia te stanowiły podstawę opracowania wielu aktów prawnych, 

strategicznych i planistycznych. Jednym z takich dokumentów jest Europejski „Zielony 

Ład‖32, przyjęty Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 

29 kwietnia 2021 r. Dokument ten jest nową strategią na rzecz wzrostu i zrównoważonego 

rozwoju. Celem realizacji strategii jest cyt.: „… przekształcenie UE w sprawiedliwe  

i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej 

gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w 

ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów 

naturalnych‖33.  

Uszczegółowienie tej tezy uwzględnione zostało w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 r. pn. „Program działań na 

rzecz środowiska i klimatu (LIFE)‖34.  

Cel główny „Programu LIFE‖ określa realizację działań w następujących 

płaszczyznach: 

                                                 

30 Mazur E. – Wierzbicka, Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce 

ekologicznej na początku XXI wieku, s. 322–324. 

31 Lisowska A., Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 26. 

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 

r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające 

rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG), s. 2. 

33 Ibidem, Preambuła, s. 2. 

34 Ibidem, art.3 
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 wspieranie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, gospodarkę zrównoważoną, 

energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i 

odporną na zmianę klimatu,  

 odbudowa i poprawa jakości środowiska, w tym powietrza, wody i gleby,  

 zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej, a także 

przeciwdziałanie degradacji ekosystemów, w tym poprzez wspieranie wdrażania sieci 

Natura 2000 i zarządzania nią, a tym samym przyczynianie się do zrównoważonego 

rozwoju.  

Przedstawionemu celowi głównemu „Programu LIFE‖ przyporządkowano poniższe 

cele szczegółowe:35 

a) opracowanie, demonstrowanie i propagowanie innowacyjnych technik, metod i podejść 

do realizacji celów ustawodawstwa i polityk Unii w dziedzinie środowiska, w tym 

ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, oraz w dziedzinie działań na rzecz 

klimatu, w tym przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych, zwiększania 

efektywności energetycznej, oraz przyczynianie się do rozwoju bazy wiedzy i stosowania 

najlepszych praktyk, w szczególności związanych z przyrodą i różnorodnością 

biologiczną, w tym przez wspieranie sieci Natura 2000; 

b) wspieranie rozwoju, realizacji, monitorowania i egzekwowania odpowiednich przepisów 

i polityk Unii w dziedzinie środowiska, w tym ochrony przyrody i różnorodności 

biologicznej oraz w dziedzinie działań na rzecz klimatu i przechodzenia na energię z 

źródeł odnawialnych lub zwiększania efektywności energetycznej, w tym poprzez 

poprawę zarządzania na wszystkich poziomach, w szczególności przez zwiększanie 

zdolności podmiotów publicznych i prywatnych oraz zaangażowanie społeczeństwa 

obywatelskiego; 

c) pełnienie roli katalizatora we wprowadzaniu na dużą skalę udanych rozwiązań 

technicznych i politycznych mających na celu wdrażanie stosownych przepisów i polityk 

Unii w dziedzinie środowiska, w tym ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, 

oraz w dziedzinie działań na rzecz klimatu i przechodzenia na energię ze źródeł 

odnawialnych lub zwiększania efektywności energetycznej poprzez powielanie 

rezultatów, włączanie powiązanych celów do innych polityk i do praktyk sektora 

publicznego i prywatnego, uruchamianie inwestycji oraz poprawę dostępu do 

finansowania. 

                                                 

35 Ibidem, art.3. 
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Ramy pracy nie pozwalają na przedstawienie wszystkich dokumentów poświęconych 

ochronie środowiska, a które to również zobowiązują członków UE do opracowania i 

realizacji działań w tym zakresie. Zasady przedstawione w dokumentach zaprezentowanych w 

niniejszym opracowaniu i wielu innych, obowiązują Polskę od 2004 r., a zatem od wstąpienia 

do struktur Unii Europejskiej. Od tego czasu rozpoczęto wprowadzanie szeregu zmian na 

płaszczyźnie: prawa, polityki, gospodarki i społeczeństwa oraz ochrony środowiska.  

W Polsce, najważniejszym krajowym aktem prawnym w zakresie ochrony środowiska 

jest Ustawa „Prawo ochrony środowiska‖36. O nadrzędnym znaczeniu tej ustawy świadczy 

treść art. 8, zgodnie z którą: „Polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w 

szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki 

i wykorzystywania terenu, powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska  

i zrównoważonego rozwoju‖. W art. 71. pkt. 137 ustawodawca aktu wskazuje, że zasady 

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska winny stanowić podstawę do opracowania  

i aktualizacji „… koncepcji rozwoju kraju, średniookresowej strategii rozwoju kraju, strategii 

rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, strategii 

rozwoju ponadlokalnego, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego‖.  

Przykładem polskich aktów prawnych, zawierających wytyczne dotyczące polityki 

ochrony środowiska, wód, bezpieczeństwa energetycznego i gospodarowania odpadami są: 

 Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 

2021 r., poz. 888); 

 Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji, Dz.U. z 2020 r., poz. 1077; 

 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2020 r., poz. 1219; 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2021 r., poz. 779;  

 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2021 r., poz. 716; 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; Dz.U. z 2021 r., poz. 624;  

                                                 

36 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 

627. 

37 Ibidem, art.8, 
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 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1326; 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. z 2021 r., poz. 1098; 

 Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 

2021 r., poz. 741. 

Samo opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych nie gwarantuje, że 

zawarte w nich cele i działania zostaną zrealizowane. W sprawozdaniu pn. „Przegląd 

wdrażania polityki ochrony środowiska z 2019 r. Sprawozdanie na temat Państwa Polska‖ 38. 

Komisja Europejska krytycznie oceniła wiele obszarów realizacji tej polityki w Polsce. 

Przykładowo, gospodarowanie odpadami przez ich recykling osiągnęło w Polsce poziom 

34%, co stanowi wartość poniżej średniej UE, która wyniosła 46 % i dalece odbiegającą od 

wartości referencyjnej wynoszącej 50%39.  

W przypadku oceny zdolności administracyjnych i jakości ds. ochrony środowiska40, 

również pojawiły się negatywne uwagi dotyczące dokonanych zmian w sposobie 

wprowadzania wniosków ustawodawczych. Zdaniem Komisji Europejskiej, na wniosek 

posłów, więcej projektów ustaw poświęconych głównie ochronie przyrody zostało formalnie 

przedłożonych do przyjęcia polskiemu parlamentowi, co pozwoliło pominąć konsultacje ze 

społeczeństwem i tym samym nie uwzględnić partycypacyjnego charakteru uzgodnień nad 

dokumentem. Dodatkowo, w związku z pominięciem etapu konsultacji, nie zostały wzięte 

pod uwagę najlepsze dowody naukowe, które zagwarantowałyby najwyższy poziom wiedzy, 

obiektywności i precyzji w ocenie rzeczywistego stanu środowiska i możliwości jego 

ochrony.  

Jak podkreśla Komisja Europejska, w części sprawozdania dotyczącej oceny procedur 

przyjęcia ustaw o ochronie środowiska: „… wydaje się, że w Polsce występuje rosnąca 

tendencja do uzasadniania decyzji za pomocą selektywnie dobranych danych, które wspierają 

pewne pożądane rezultaty, przy jednoczesnym ignorowaniu innych dowodów‖ 41. Opinia ta 

również świadczy o tym, że pominięcie konsultacji społecznych powoduje brak 

wiarygodności i obiektywności Sprawozdania. Zgodnie z kolejną konkluzją Komisji 

                                                 

38 Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska z 2019 r. Sprawozdanie na temat Państwa 

Polska, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 4.4.2019 r. SWD(2019) 128 final. 

39 Ibidem, s.8 

40 Ibidem, s. 39. 

41 Ibidem, s. 39. 
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Europejskiej42, Polska, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych znajduje się 

w grupie tych państw UE, które charakteryzują się dużą liczbą naruszeń prawa z zakresu 

ochrony środowiska, co wskazuje na pogorszenie się sytuacji w stosunku do poprzedniego 

okresu sprawozdawczego. 

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące oceny postępów w zakresie ochrony 

środowiska są zasadne m.in., w świetle opracowania przygotowanego dla Inspektoratu 

Ochrony Środowiska pn. „Stan środowiska w Polsce Raport 2018‖. 43 W omawianym 

opracowaniu ochrona wyczerpywalnych zasobów i walka ze zmianą klimatu ujęta została 

wymiarze czasowym, świadczącym o zamiarze przeniesienia odpowiedzialności za krytyczny 

stan środowiska na kolejne pokolenia, Zgodnie z omawianym dokumentem, zdefiniowanie 

długofalowej wizji adaptacji do zmian klimatu należy planować do końca XXI w. Założenie 

przyjęcia realizacji strategii na blisko 80 lat skazane jest na niepowodzenie co najmniej z 

uwagi na brak możliwości uwzględnienia w niej zachodzących w tym okresie zmian 

klimatycznych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Nadmienić należy, że jeden z 

najnowszych dokumentów UE Europejski „Zielony Ład‖44, jako punkt czasowy realizacji i 

osiągnięcia celów określa 2050 r. 

Dodatkowo w Raporcie „Stan środowiska w Polsce Raport 2018‖ 45 wskazano, że 

warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji strategii długofalowej do końca XXI w. 

będzie redukcja negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko przez opracowanie 

ambitnych celów oraz podjęcie międzynarodowej współpracy. Wątpliwości co do oczekiwań 

autorów budzą założenia strategii do końca XX w. Nie jest bowiem możliwe wiarygodne 

                                                 

42 Ibidem, s. 39. 

43 G. Biliński, M. Brodowska, A. Chełstowska i in., Stan środowiska w Polsce Raport 2018, 

pod kierunkiem: A.K. Wiech, M. Marciniewicz-Mykiety, B. Toczko, Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska, 

Warszawa 2018, s. 227. 

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 

r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające 

rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG), s. 2. 

45 G. Biliński, M. Brodowska, A. Chełstowska i in., Stan środowiska w Polsce Raport 2018, 

pod kierunkiem: A.K. Wiech, M. Marciniewicz-Mykiety, B. Toczko, Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska, 

Warszawa 2018, s. 227. 
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prognozowanie dynamiki i kierunków zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych 

w tak odległym czasie. Ponadto, ponownie przekierowuje się odpowiedzialność i 

zobowiązania za decyzje podejmowane przez obecnych decydentów na przyszłych 

rządzących. 

Konkluzją do rozważań nad planowaniem strategicznym ochrony środowiska jest 

stanowisko autorów opracowania przygotowanego dla Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego46 zgodnie z którym – strategie nie są po to, aby na ich podstawie pozyskiwać 

środki zewnętrzne i spełniać ustawowe wymogi. Powinny natomiast służyć wskazywaniu 

kierunków odważnych i głębokich reform, które należy stale podejmować, gdyż świat idzie 

naprzód, skomplikowane relacje między krajami, regionami i podmiotami nieustannie 

zmieniają się, a Polska ciągle zaliczana jest do grupy krajów opóźnionych. 

 

1.2. Inteligentne specjalizacje jako nowy kierunek wsparcia polityki rozwoju 

Z perspektywy rozwoju makro- i mezo-ekonomicznego koncepcja inteligentnych 

specjalizacji wywodzi się z wielu opracowań Unii Europejskiej. Duży wpływ na jej rozwój  

i wdrażanie miała strategia Europa 202047 z 2010 r., której realizacja oparta została o trzy 

priorytety: 

 rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 

 rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się 

wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną  

i terytorialną. 

W dokumencie „Europa 2020‖ zobowiązano Państwa Członkowskie Unii Europejskiej 

do opracowania strategii inteligentnej specjalizacji na poziomie kraju oraz ich regionów,  

w przypadku Polski na poziomie województw.  

                                                 

46 Zarządzanie strategiczne rozwojem, redakcja naukowa J. Górniak, S. Mazur, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 142 

47 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 

s. 11. 
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W województwie warmińsko-mazurskim wybór inteligentnych specjalizacji opierał 

się na ocenie spełnienia w całości lub części kryteriów, uwzględnionych w „Strategii 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 

2025‖48,  

a zaczerpniętych z opracowania pn. „Przewodnik po strategiach badań i innowacji na rzecz 

inteligentnych specjalizacji‖49. Zgodnie ze wskazanym opracowaniem w procesie ich 

wyróżnienia należy: 

a) skupić wsparcie strategiczne na kluczowych regionalnych priorytetach, wyzwaniach i 

zapotrzebowaniu na rozwój oparty na wiedzy w regionie, włącznie z działaniami 

związanymi z ICT, 

b) bazować na mocnych stronach regionu, jego konkurencyjności i potencjale 

rozwojowym, 

c) wspierać innowacje oraz pobudzać inwestycje w sektorze prywatnym, 

d) angażować interesariuszy oraz zachęcać do innowacyjności i eksperymentów, 

e) opierać się na dowodach (badaniach i analizach) i posiadać odpowiednie systemy 

monitoringu i ewaluacji. 

W województwie warmińsko-mazurskim wyłoniono trzy inteligentne specjalizacje 

regionu, a mianowicie: ekonomię wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. 

W przypadku specjalizacji „drewno i meblarstwo‖, z uwagi na znikomy jej wpływ na 

rolnictwo i rolniczy charakter obszarów wiejskich, została ona wyłączona z zakresu 

podmiotowego prowadzonych analiz. 

  

Ekonomia wody 

Zgodnie z opracowaniem UNESCO pn. „The United Nations World Water Development 

Report 2021 – valuing water‖, w ciągu ostatnich 100 lat globalne zużycie słodkiej wody 

wzrosło sześciokrotnie i nadal rośnie w tempie około 1% rocznie od lat 80 ubiegłego wieku. 

Mimo iż tempo wzrostu zużycia wody słodkiej zmniejszyło się w większości państw 

                                                 

48 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmiosko-mazurskiego do 

roku 2025, Zarząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego, Olsztyn, 25 czerwca 2013 r., s. 

69. 

49 Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., 

Nauwelaers C., Ortega-Argilé R., Guide to Research and Innovation Strategies for Smart 

Specialisations (RIS 3), Smart Specialisation Platform 2012, s. 3. 
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członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w których zużycie 

wody na 1 mieszkańca należy do najwyższych na świecie, jednak w większości krajów 

rozwijających się i charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju nadal rośnie. Zdaniem 

autorów Raportu, najważniejsze przyczyny wzrostu poziomu zużycia wody, są związanie ze 

wzrostem liczby ludności, z rozwojem gospodarczym i zmieniającymi się wzorami 

konsumpcji.50 

Województwo warmińsko-mazurskie nazywane jest „krainą tysiąca jezior‖, ponieważ 

posiada olbrzymi potencjał wodny. Zgodnie ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025‖51 na Warmię i Mazury przypada aż 

21,5% powierzchni Polski znajdującej się pod wodą (w tym wodą morską), co daje 1. miejsce 

w kraju. Posiadanie tak ważnego potencjału jak woda miało duże znaczenie w procesie 

wyłonienia inteligentnych specjalizacji „ekonomia wody‖ w województwie warmińsko-

mazurskim, w którym za mocne strony uznano:52 

 wyjątkowe warunki naturalne i zasoby wody, 

 istniejącą i rozwijającą się infrastrukturę około wodną w regionie, 

 rozpoznawalny obszar Wielkich Jezior Mazurskich, 

 tradycje gospodarcze ekonomii wody (szczególnie w produkcji łodzi i w przetwórstwie 

rybnym; firmy rodzinne), 

 obecność przedsiębiorstw ekonomii wody odnoszących sukcesy na rynkach, 

 wytwarzanie dobrej jakości produktów przy relatywnie niższych kosztach produkcji.  

 potencjał naukowy i zaplecze badawcze dla części aktywności wpisujących się w 

specjalizację, 

                                                 

50 The United Nations World Water Development Report 2021 – Valuing Water, UNESCO 

2021, s. 12. 

51 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 

roku 2025, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 25 czerwca 2013 r., s. 

10. 

52 Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w 

obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, Ekonoia wody – 

raport końcowy, Geoprofit Wojciech Dziemianowicz,, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 

2015, s. 64-66. 
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 zaplecze instytucjonalne świadczące wsparcie w zakresie finansowania zewnętrznego 

przedsiębiorcy ze specjalizacji. 

Wskazane komponenty specjalizacji „ekonomia wody‖ stanowią potencjał, który 

trzeba rozwijać i wspierać, szczególnie w obszarach uznanych za słabe strony tej branży. 

Uznano, że w województwie warmińsko-mazurskim jest niski poziom współpracy wewnątrz 

specjalizacji, niewielkie zaangażowanie w międzynarodowe sieci i projekty badawczo-

rozwojowe, sezonowość aktywności turystycznej oraz niedostateczny poziom informatyzacji 

oraz zaawansowania technologicznego w przedsiębiorstwach. 53 

Mocne i słabe strony specjalizacji „ekonomia wody‖ określone zostały dla 

przedsiębiorstw działających w wybranych podklasach zaliczonych do działów PKD 2007: 

produkcja i naprawa statków i łodzi, zakwaterowanie, wypoczynek i sport oraz ochrona 

środowiska i instalacje wodne (tab. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Rodzaje działalności gospodarczych wpisujących się w inteligentną specjalizację 

„ekonomia wody‖54 według sekcji, działów i podklas PKD 200755 

Sekcja Dział Nazwa działu Podklasa Nazwa podklasy 

Produkcja i naprawa statków i łodzi 

C  30  
Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego  
3011Z  

Produkcja statków i konstrukcji 

pływających  

C  30  
Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego  
3012Z  

Produkcja łodzi wycieczkowych i 

sportowych  

C  33  
Naprawa, konserwacja i 

instalowanie maszyn i urządzeń  
3315Z  

Naprawa i konserwacja statków i 

łodzi  

Zakwaterowanie, wypoczynek i sport 

H  50  Transport wodny    

                                                 

53 Ibidem, s. 64-66. 

54 Ibidem, s. 101-102. 

55 Schemat Klasyfikacji PKD 2007, GUS. (Dostęp: 23.10.2021) 
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I  55  Zakwaterowanie    

N  79  

Działalność organizatorów 

turystyki, pośredników i agentów 

turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie 

rezerwacji i działalności z nią 

związane  

  

R  93  
Działalność sportowa, 

rozrywkowa i rekreacyjna  
9311Z  Działalność obiektów sportowych  

R  93  
Działalność sportowa, 

rozrywkowa i rekreacyjna  
9312Z  Działalność klubów sportowych  

R  93  
Działalność sportowa, 

rozrywkowa i rekreacyjna  
9313Z  

Działalność obiektów służących 

poprawie kondycji fizycznej  

R  93  
Działalność sportowa, 

rozrywkowa i rekreacyjna  
9319Z  

Pozostała działalność związana ze 

sportem  

N  77  Wynajem i dzierżawa  7721Z  
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego  

S  96  
Pozostała indywidualna 

działalność usługowa  
9604Z  

Działalność usługowa związana z 

poprawą kondycji fizycznej  

N  77  Wynajem i dzierżawa  7734Z  
Wynajem i dzierżawa środków 

transportu wodnego  

Ochrona środowiska i instalacje wodne 

E  36  
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie 

wody  
  

D  35  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych  

3530Z  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych  

E  38  

Działalność związana ze 

zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców  

3812Z  Zbieranie odpadów niebezpiecznych  

E  38  
Działalność związana ze 

zbieraniem,  
3821Z  

Obróbka i usuwanie odpadów innych 

niż niebezpieczne przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców 

E  38  

Działalność związana ze 

zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców  

3822Z  
Przetwarzanie i unieszkodliwianie 

odpadów niebezpiecznych  

E 38 

Działalność związana ze 

zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców  

3831Z Demontaż wyrobów zużytych  

E 38 

Działalność związana ze 

zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców  

3832Z 
Odzysk surowców z materiałów 

segregowanych  

F 42 

Roboty związane z budową 

obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej  

4291Z 
Roboty związane z budową obiektów 

inżynierii wodnej  

F  42  

Roboty związane z budową 

obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej  

4221Z  

Roboty związane z budową 

rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych  

Źródło: Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze 

inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, Drewno i meblarstwo – raport końcowy, 

Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 119-120 oraz Schematu 

Klasyfikacji PKD 2007. 
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Żywność wysokiej jakości 

W połowie ubiegłej dekady wzrósł poziom głodu na świecie. Tak wynika z Raportu ONZ 

pn. „Przez pandemię dramatycznie wzrósł poziom głodu na świecie‖ 56. Autorzy 

opracowania sygnalizują, że ten niepokojący trend utrzymywał się do 2020 r. a poziom głodu 

przewyższył poziom przyrostu naturalnego. Światowe organizacje szacują, że: 57 

 w 2020 roku 9,9% wszystkich ludzi na świecie było niedożywionych, w 2019 r. wskaźnik 

ten wynosił 8,4%, 

 ponad połowa wszystkich niedożywionych ludzi (418 mln) mieszka w Azji, a ponad 1/3 

(282 mln) w Afryce, 

 najmniej niedożywionych osób jest w Ameryce Środkowej i na Karaibach (6 mln), 

 w ostatnim czasie, największy wzrost liczby osób niedożywionych odnotowano w 

Afryce, gdzie aż 21% populacji głoduje.  

 trzy miliardy dzieci i osób dorosłych nie miały dostępu do zdrowej diety, głównie z 

powodu jej wysokiej ceny. 

Polska należy do grupy krajów charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami 

niedożywienia. Tak wynika z opracowania pn. „Raport 2020 Polska na drodze 

zrównoważonego rozwoju‖.58 Mimo niskiego poziomu niedożywienia, pojawił się problem 

niewłaściwego odżywiania, wskutek którego odsetek osób z nadmierną masą ciała wyniósł  

w Polsce ponad 58% dorosłej populacji, nadwagę ma blisko 30% polskich dzieci.  

Problemowi nadwagi często towarzyszy niezdrowe odżywianie. Aby temu zaradzić 

województwo warmińsko-mazurskie posiada silne zaplecze oparte na przemyśle rolno-

spożywczym i rozwijającym się rolnictwie lokalnym, odpowiadającym na potrzeby 

konsumentów wynikające z promowania zdrowego stylu życia.59 

                                                 

56 Przez pandemię dramatycznie wzrósł poziom głodu na świecie, ONZ, https://unicef.pl/co-

robimy/aktualnosci/dla-mediow/raport-onz-przez-pandemie-dramatycznie-wzrosl-poziom-

glodu-na-swiecie. (Dostęp: 26.10.2021 r.) 

57 Ibidem, 

58 https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel2.html (Dostęp: 25.10.2021 r. 

59 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 

roku 2025, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 25 czerwca 2013 r., s. 

72. 
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Posiadanie tak ważnego potencjału jak rolnictwo, przetwórstwo spożywcze i 

powiązana z nimi baza naukowa także miało duże znaczenie w identyfikacji inteligentnych 

specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto, do grupy czynników 

uznanych za mocne strony uznano m.in.:60 

 wysoką jakość środowiska naturalnego – bogactwo przyrodnicze i czyste środowisko, 

 dostęp do surowców wysokiej jakości potrzebnych do produkcji żywności, 

 silne tradycje produkcji żywności w regionie, 

 różnorodność oferty w zakresie produkowanej żywności, w tym bogata oferta i 

potencjał produktów regionalnych, 

 wyniki sprzedażowe i eksportowe branży spożywczej,  

 potencjał badawczy instytucji w zakresie powiązanym ze specjalizacją, 

 wzmacniający się regionalny system znaków jakości. 

Wskazane wyżej komponenty specjalizacji „żywność wysokiej jakości‖ stanowią 

potencjał Regionu, który trzeba rozwijać przez działania wspierające słabe strony61 tej 

branży. Uznano, że w województwie warmińsko-mazurskim ograniczona jest skala działania 

małych przedsiębiorstw produkcyjnych, niższy na tle konkurentów poziom kapitału własnego 

przedsiębiorstw, niska aktywność innowacyjna i badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz 

niedostatecznie rozwinięty potencjał instytucjonalny w zakresie wspierania innowacyjności. 

Mocne i słabe strony specjalizacji „żywność wysokiej jakości‖ określone zostały dla 

przedsiębiorstw działających w wybranych podklasach zaliczonych do działów PKD 2007: 

produkcja i przetwórstwo i usługi. (tab. 2) 

 

 

 

 

                                                 

60 Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w 

obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, Żywność 

wysokiej jakości – raport końcowy, Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska 

Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 67-68. 

61 Ibidem. 
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Tabela 2. Rodzaje działalności gospodarczych wpisujących się w inteligentną specjalizację 

„Żywność wysokiej jakości‖ według sekcji, działów i podklas PKD 200762 

 

Sekcja Dział Nazwa działu Podklasa Nazwa podklasy 

Produkcja 

A  01  

Uprawy rolne, chów i hodowla 

zwierząt, łowiectwo, włączając 

działalność usługową  

  

A  03  Rybactwo    

Przetwórstwo i usługi 

C  10  Produkcja artykułów spożywczych    

C  11  Produkcja napojów    

M  75  Działalność weterynaryjna    

M  71  
Działalność w zakresie architektury i 

inżynierii; badania i analizy techniczne  
7120A  

Badania i analizy 

związane z jakością 

żywności  
# - oznacza, że zaliczono wszystkie podklasy w danym dziale, czyli cały dział. 

Źródło: Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze 

inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, Żywność wysokiej jakości – raport 

końcowy, Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 119 oraz 

Schematu Klasyfikacji PKD 2007. 

 

1.3. Możliwość wykorzystania inteligentnych specjalizacji do poprawy stanu 

środowiska na obszarach wiejskich w regionie  

Województwo warmińsko-mazurskie usytuowane jest w północno-wschodniej części 

kraju. Od południa graniczy z województwem mazowieckim, od zachodu z województwami: 

pomorskim i kujawsko-pomorskim, od wschodu z województwem podlaskim, od północy zaś 

z Obwodem Kaliningradzkim. Na terenie województwa znajduje się 7 czynnych 

międzynarodowych przejść granicznych, tj. 4 drogowe (Gronowo, Bezledy, Gołdap, 

Grzechotki), 2 kolejowe (Braniewo, Skandawa) i 1 lotnicze (Szymany). Zgodnie z podziałem 

administracyjnym w województwie wydzielono: 3 podregiony (olsztyński, elbląski i ełcki), 

21 powiatów (w tym dwa grodzkie), 116 gmin (67 gmin wiejskich, 33 gminy wiejsko-

miejskie i 16 miejskich). Powierzchnia województwa wyniosła 24173 tys. ha
2
63, co plasuje 

region na czwartym miejscu rankingu województw w Polsce.  

W 2020 r. udział obszarów wiejskich w powierzchni ogółem, plasował województwo 

warmińsko-mazurskie na pierwszym miejscu w rankingu województw z wynikiem 92,9%. 

Wskaźnik ten był wyższy niż przeciętna jego wielkość dla kraju o 4,5 p.p. (punkt procentowy) 

                                                 

62 Schemat Klasyfikacji PKD 2007. (Dostęp: 23.10.2021) 

63 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Dostęp: 15.10.2021 r. 
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i aż o 28,1 p.p. od województwa śląskiego, w którym zaobserwowano najniższy udział 

powierzchni obszarów wiejskich w powierzchni ogółem. Z kolei dynamika zmiany udziału 

powierzchni obszarów wiejskich w powierzchni ogółem w 2020 r. w porównaniu do 2004 r. 

wskazuje na tendencję spadku w 12 województwach: warmińsko-mazurskim -0,1 p.p.; 

podlaskim -0,1 p.p.; wielkopolskim -0,2p.p.; mazowieckim -0,2 p.p.; lubelskim -0,3 p.p.; 

łódzkim -0,3 p.p.; zachodniopomorskim -0,4 p.p.; opolskim -0,9 p.p.; podkarpackim -1,1 p.p.; 

świętokrzyskim -1,1 p.p.; lubuskim -1,8 p.p. Najwyższy spadek o 1,8 p.p. udziału 

powierzchni obszarów wiejskich w powierzchni ogółem nastąpił w województwie lubuskim, 

natomiast relatywnie niewielki jego wzrost o 0,1 p.p. w województwie pomorskim. Brak 

zmiany udziału powierzchni obszarów wiejskich w powierzchni ogółem wystąpił w 

województwach: śląskim, dolnośląskim, małopolskim, oraz kujawsko-pomorskim (tab. 3) 

 

Tabela 3. Udział powierzchni obszarów wiejskich w powierzchni ogółem i PKB per capita za 

2018 r. według województw w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 (%) 

Wyszczególnienie 
Rok 

2004 2008 2012 2016 2020 

POLSKA 93,2 93,2 93,1 93 92,9 

warmińsko-mazurskie 97,5 97,5 97,5 97,5 97,4 

lubelskie 96,2 96,2 96,1 96 95,9 

podlaskie 95,5 95,4 95,4 95,4 95,4 

kujawsko-pomorskie 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 

wielkopolskie 95 95 95 94,9 94,8 

pomorskie 94 94 93,9 94,2 94,1 

mazowieckie 94 93,9 93,9 93,9 93,8 

lubuskie 95,5 95,4 95,4 93,8 93,7 

zachodniopomorskie 94 94 93,8 93,8 93,6 

łódzkie 93,8 93,7 93,6 93,6 93,5 

świętokrzyskie 94,4 94,3 94,3 94,2 93,3 

podkarpackie 94,1 93,8 93,4 93,3 93 

opolskie 91,9 91,9 91,9 91,9 91 

małopolskie 89,1 89,3 89,1 89,1 89,1 

dolnośląskie 89,1 89 88,9 89,2 89,1 

śląskie 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp: 18.10.2021 r. 

 

Tendencji zmniejszania się powierzchni obszarów wiejskich towarzyszył wzrost 

odsetka ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich w ludności ogółem. Dodatnie saldo 

tego wskaźnika wystąpiło na obszarze 10 województw, a mianowicie: w pomorskim (6,9 

p.p.), wielkopolskim (5,4) p.p., małopolskim (4 p.p.), kujawsko-pomorskim (3 p.p.), 
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dolnośląskim (2,8 p.p.), mazowieckim (2,2 p.p.), śląskim (1,3) p.p., zachodniopomorskim (0,9 

p.p.), warmińsko-mazurskim (0,7 p.p.) oraz łódzkim 0,2 p.p. W przypadku 6 regionów 

odnotowano jego spadek: w opolskim -3,8 p.p., podlaskim -0,2 p.p., świętokrzyskim -0,6 p.p., 

lubelskim -1,9 p.p., lubuskim -2,6 p.p. i podkarpackim -2,7 p.p. 

Zmiany demograficzne na obszarach wiejskich wskazują na postępujący proces ich 

urbanizacji. Stały się one atrakcyjnym miejscem zamieszkania, przyczyniając się do zmiany 

sposobu użytkowania części obszarów rolnych. Przekształcane tereny wiejskie najczęściej 

przeznaczane były na rzecz osadnictwa, wypoczynku i rekreacji. 64 (tab. 4) 

 

Tabela 4. Udział ludności mieszkającej na wsiach w ogółem ludności według województw w 

latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 (%) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ROK 

2004 2008 2012 2016 2020 

POLSKA 38,5 38,9 39,8 40,1 40,2 

PODKARPACKIE 59,5 59,1 59,5 59,7 59,3 

MAŁOPOLSKIE 50,3 51,2 52,6 53,5 54,3 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 54,5 54,1 54,5 53,9 51,9 

LUBELSKIE 53,3 52,9 53,1 52,3 51,4 

WIELKOPOLSKIE 42,7 44,1 45,8 46,9 48,1 

OPOLSKIE 47,3 46,7 45,9 45,5 43,5 

KUJAWSKO-POMORSKIE 38,3 39,1 40,3 40,8 41,3 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 
39,9 40,0 41,3 41,2 40,6 

POMORSKIE 32,5 33,9 36,1 37,8 39,4 

PODLASKIE 40,9 40,0 39,5 38,8 38,2 

MAZOWIECKIE 35,3 35,8 36,9 37,2 37,5 

ŁÓDZKIE 35,3 35,2 35,5 35,6 35,5 

LUBUSKIE 35,8 36,3 37,2 35,4 35,2 

DOLNOŚLĄSKIE 29,0 29,4 30,6 31,2 31,8 

                                                 

64 Wesołowska M., Depopulacja wsi – szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej?, 

Studia KPZK rocznik 2016, No 167, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2016, s. 260-261. 

https://journals.pan.pl/dlibra/results?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Issue:%22No+167%22
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ZACHODNIOPOMORSKIE 30,7 31,2 31,7 31,8 31,6 

ŚLĄSKIE 21,2 21,5 22,0 22,3 22,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp: 18.10.2021 r. 

 

W kontekście przemian urbanizacyjnych istotne jest, że od 2004 r. do 2020 r. nastąpił 

wzrost poziomu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich mierzony liczbą przedsiębiorstw 

przypadających na 1 tys. ludności. Obliczona dla Polski dynamika zmiany liczby 

przedsiębiorstw przypadających na 1 tys. mieszkańców osiągnęła wielkość 31,9 p.p. Wyższe 

wyniki odnotowano w grupie 6 regionów: pomorskiego (wzrost o 41,7 p.p.), wielkopolskiego 

(wzrost o 40,8 p.p.), dolnośląskiego (wzrost o 40,1 p.p.), zachodniopomorskiego (wzrost o 

36,9 p.p.), mazowieckiego (wzrost o 36,4 p.p.) oraz małopolskiego (3 wzrost o 4,2 p.p.). W 

pozostałych 10 województwach omawiany wskaźnik osiągnął wielkość niższą niż 

charakteryzująca obszar Polski, jednak wyższą o ponad 20 p.p. w stosunku do 2004 r. 

(opolskie 29,1 p.p.; warmińsko-mazurskie 28,9 p.p.; lubuskie 28,8 p.p.; kujawsko-pomorskie 

28 p.p.; lubelskie 26,3 p.p.; świętokrzyskie 24,7 p.p.; śląskie 23,9 p.p.; podlaskie 23 p.p.; 

podkarpackie 22,8 p.p.; łódzkie 22,7 p.p.). (tab. 5) 

 

Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 (liczba podmiotów na 1 tys. ludności) 

Wyszczególnienie 
Podmioty na 1 tys. ludności 

2004 2008 2012 2016 2020 

POLSKA 56,4 62,5 68,6 75,2 88,3 

zachodniopomorskie 70,6 81,8 87,7 93,9 107,5 

wielkopolskie 63,6 72,4 80,1 89,1 104,4 

pomorskie 61,8 71,2 79,4 88,4 103,5 

dolnośląskie 63,1 70,2 78,2 86,3 103,2 

mazowieckie 59,8 68,9 74,1 82,5 96,2 

śląskie 70,0 72,9 79,2 83,8 93,9 

lubuskie 63,0 65,3 74,3 78,6 91,8 

małopolskie 56,8 61,3 70,1 76,1 91,0 

kujawsko-pomorskie 55,8 62,4 66,3 72,0 83,8 

opolskie 51,9 61,6 68,3 72,5 81,0 

łódzkie 57,9 60,3 62,7 68,6 80,6 

warmińsko-mazurskie 45,0 51,9 55,9 61,3 73,9 

świętokrzyskie 48,8 53,9 57,1 62,5 73,5 

lubelskie 41,9 46,1 51,2 56,5 68,2 

podkarpackie 45,2 48,0 52,5 57,7 68,0 

podlaskie 44,5 47,9 50,7 56,9 67,5 
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp: 18.10.2021 r. 
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Wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zasadniczo powinien wpłynąć na 

globalną produkcję rolniczą.65 W 2020 r. najwyższy poziom tej produkcji wystąpił na 

obszarach wysoko rozwiniętych tj. w województwie wielkopolskim z wynikiem 18,1% oraz 

w mazowieckim 17,4%. W regionach tych wielkość globalnej produkcji rolniczej wskazuje na 

dominujące znaczenie produkcji rolniczej w skali kraju i ogromny dystans rozwojowy w 

stosunku do pozostałych obszarów wiejskich. Najniższe wielkości globalnej produkcji 

rolniczej wystąpiły na obszarach wiejskich województw: świętokrzyskiego (3,4%), 

opolskiego (2,8%), podkarpackiego (2,2%) i lubuskiego (1,8%). W przypadku województwa 

warmińsko-mazurskiego – plasowało się na 7 miejscu w rankingu tego wskaźnika uzyskując 

wielkość 5% udziału w globalnej produkcji rolniczej Polski. (tab. 6) 

W przypadku dynamiki zmiany udziału w strukturze tego wskaźnika, największym 

wzrostem charakteryzowały się województwa: mazowieckie (3,4 p.p.) i wielkopolskie (2,7 

p.p.). Z kolei, najniższe miejsca w rankingu i jednocześnie spadek udziału w globalnej 

produkcji rolniczej Polski wystąpił w regionach: łódzkim (-1 p.p.), dolnośląskim (-1,2 p.p.), 

zachodniopomorskim (-1,2 p.p.), małopolskim (-1,5 p.p.), podkarpackim (-1,5 p.p.). W 

województwie warmińsko-mazurskim, od 2004 r. do 2020 r. nastąpił spadek udziału w 

globalnej produkcji rolniczej o 0,2 p.p., plasując region na ponownie na 7 miejscu w 

rankingu. 

Tabela 6. Globalna produkcja rolnicza na obszarach wiejskich w latach 2004, 2008, 2012, 

2016 i 2019 według województw i salda obliczonego na podstawie danych 2019 a 2004 r.  

(%, Polska + 100) 

 

Tabela 6. Globalna produkcja rolnicza według województw w latach 2004-2019 

Wyszczególnienie 
Globalna produkcja rolnicza   Saldo 

(2019 a 

2004) 
2004 2008 2012 2016 2019 

POLSKA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (-) 

wielkopolskie 15,4 14,4 16,2 16,7 18,1 2,7 

                                                 

65 Globalna produkcja rolnicza – suma wartości surowych (nieprzetworzonych) produktów 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Od 2004 r. w globalnej produkcji rolniczej uwzględnia 

się naliczane za dany rok płatności uzupełniające do powierzchni upraw, źródło: 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/2258,pojecie.html, Dostęp: 22.10.2021 r. 
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Wyszczególnienie 
Globalna produkcja rolnicza   Saldo 

(2019 a 

2004) 
2004 2008 2012 2016 2019 

mazowieckie 14,0 16,2 15,4 16,6 17,4 3,4 

lubelskie 8,3 9,4 8,7 9,2 8,6 0,3 

łódzkie 8,3 9,0 7,7 8,1 7,3 -1 

kujawsko-pomorskie 7,7 6,7 7,4 7,7 7,2 -0,5 

podlaskie 5,8 6,6 6,6 6,2 7,1 1,3 

warmińsko-

mazurskie 
5,2 4,9 5,8 5,1 5,0 -0,2 

pomorskie 3,9 3,7 4,6 4,3 4,6 0,7 

dolnośląskie 5,3 4,7 4,8 4,6 4,1 -1,2 

małopolskie 5,0 4,5 3,9 3,8 3,5 -1,5 

zachodniopomorskie 4,7 3,9 4,0 3,5 3,5 -1,2 

śląskie 3,1 3,1 3,1 2,9 3,4 0,3 

świętokrzyskie 4,0 4,0 3,3 3,7 3,4 -0,6 

opolskie 3,4 3,5 3,6 3,1 2,8 -0,6 

podkarpackie 3,7 3,4 2,5 2,4 2,2 -1,5 

lubuskie 2,2 2,0 2,4 2,1 1,8 -0,4 
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp: 18.10.2021 r. 

 

Obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego rozwijały się zgodnie z 

globalnymi trendami. Pierwsza zgodność dotyczyła rosnącej atrakcyjności obszarów 

wiejskich jako miejsca zamieszkania, rekreacji i wypoczynku, druga natomiast napływu 

ludności na tereny wiejskie i jednocześnie zmniejszanie się powierzchni rolnych. 

Konsekwencją zmiany postrzegania wsi jest powstawanie nowych osad, siedlisk, domów we 

wsiach, hoteli, kurortów i in. zabudowań o funkcjonalności innej niż działalność rolnicza. 

Wraz z napływem ludności, która nie zajmowała się rolnictwem, powstały nowe podmioty 

gospodarcze ze sfery pozarolniczej. Przedsiębiorstwa te wykorzystywały ziemię w związku z 

prowadzoną działalnością i zamieszkaniem, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia 

udziału obszarów rolnych w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo, 

nastąpił spadek globalnej produkcji rolniczej, jednak na ten wynik działalności wpłynęły też 

inne czynniki. (rys. 1) 
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Rys. 1. Schemat procesów zachodzących na obszarach wiejskich województwa  

warmińsko-mazurskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

1.4. Potencjał środowiska przyrodniczego a inteligentne specjalizacje na 

obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim  

 

Województwo warmińsko-mazurskie to nie tylko rolnictwo i przemysł drzewny ale 

również 46,7% powierzchni terenów przyrodniczych, 8 parków krajobrazowych, 71 obszarów 

chronionego krajobrazu, 110 rezerwatów przyrody oraz 34 obszary mające znaczenie dla sieci 

Natura 2000 obejmujące m.in. 10 specjalnych obszarów ochrony siedlisk i 16 obszarów 

specjalnej ochrony ptaków. W 2020 r. wielkość obszarów Natura 2000 w województwie 

warmińsko-mazurskim wyniosła 10,7% powierzchni ogółem i była niższa 0 0,5 p.p. niż 

wielkość wskaźnika charakteryzująca obszar Polski. Warmia i Mazury zajęły tym samym 7 

miejsce w grupie województw w rankingu omawianego wskaźnika. Wyższy poziom udziału 

obszarów Natura 2000 w powierzchni ogółem osiągnęły województwa: podlaskie, 

podkarpackie, zachodniopomorskie dolnośląskie, lubuskie i świętokrzyskie. O ile w 

przypadku udziału powierzchni Natura 2000 w powierzchni ogółem województwo 

warmińsko-mazurskie nie wyróżniło się na tle kraju to dynamika zmiany omawianego 

wskaźnika od 2008 świadczy o wysokiej aktywności regionu w zakresie ochrony dóbr 

przyrody. Tezę tą potwierdza dodatnie saldo 7,1 p.p. między udziałem powierzchni Natura 

2000 w powierzchni ogółem w 2008 r. a omawianym wskaźnikiem osiągniętym w 2020 r. W 

tym przypadku, wielkość wskaźnika dynamiki zmiany powierzchni prawnie chronionych była 

znacznie wyższa niż ta która charakteryzowała obszar Polski (3,0 p.p.) i plasowała region na 2 

miejscu w rankingu. (tab. 7) 
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W przypadku wewnątrzregionalnego zróżnicowania udziału obszarów przyrodniczych 

prawnie chronionych w powierzchni ogółem, najwyższe wielkości tego wskaźnika w 2020 r. 

wystąpiły w powiatach: gołdapskim (78,2%), giżyckim (70,8%), mrągowskim (62,9%), 

węgorzewskim (62,9%), piskim (57,6%), nidzickim (55%), olsztyńskim (53,5%), ostródzkim 

(51,6%) oraz ełckim (49,5%). W pozostałych powiatach omawiany wskaźnik osiągnął poziom 

niższy niż charakteryzujący województwo warmińsko-mazurskie (46,7%). Z kolei, od 2008 r. 

najwyższy wzrost udziału obszarów przyrodniczych w powierzchni ogółem zaobserwowany 

został w powiatach: giżyckim (7 p.p.), oleckim (5,5 p.p.), mrągowskim (2,6 p.p.), 

nowomiejskim (2,3 p.p.), iławskim (2,3 p.p.), lidzbarskim (1,0 p.p.), działdowskim (0,9 p.p.), 

szczycieńskim (0,9 p.p.) oraz braniewskim (0,6 p.p.). Jednostki te charakteryzowały się 

jednocześnie najniższym udziałem terenów przyrodniczych prawnie chronionych w 

powierzchni ogółem. Wyjątek stanową powiaty: giżycki i mrągowski, które osiągnęły 

wysokie miejsca w rankingu obydwu wskaźników. 

 

Tabela 7. Obszary Natura 2000 według województw w latach 2008, 2012, 2016 i 2020 (%) 

Wyszczególnienie 

% w powierzchni ogółem p.p. 

2008 2012 2016 2020 
(2020-

2008) 

POLSKA 8,2 11,1 11,2 11,2 3,0 

podlaskie 24,5 26,9 26,9 26,9 2,4 

podkarpackie 14,9 19,4 19,8 19,7 4,8 

zachodniopomorskie 16,0 18,6 18,6 18,6 2,6 

dolnośląskie 15,0 17,8 17,8 17,7 2,7 

lubuskie 9,0 13,6 15,0 15,0 6,0 

świętokrzyskie 5,6 13,3 13,4 13,3 7,7 

warmińsko-mazurskie 3,6 10,6 10,7 10,7 7,1 

małopolskie 8,6 10,1 10,1 10,1 1,5 

pomorskie 7,9 9,7 9,7 9,7 1,8 

wielkopolskie 6,4 8,1 8,1 8,1 1,7 

śląskie 6,8 7,5 7,5 7,5 0,7 

lubelskie 3,9 6,6 6,6 6,6 2,7 

mazowieckie 3,2 5,4 5,4 5,4 2,2 

kujawsko-pomorskie 2,9 4,6 4,9 4,9 2,0 

łódzkie 2,3 3,0 2,9 2,9 0,6 

opolskie 0,7 2,9 2,9 2,9 2,2 
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

 

W pozostałych powiatach: gołdapskim (-0,3 p.p.), piskim (-0,4 p.p.), olsztyńskim (-0,5 

p.p.), ełckim (-0,7 p.p.), bartoszyckim (-0,8 p.p.), węgorzewskim (-0,9 p.p.), elbląskim (-1,1 
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p.p.), nidzickim (-2,9 p.p.) oraz ostródzkim (-4,2 p.p.) – od 2008 r. zmniejszył się udział 

terenów przyrodniczych w powierzchni ogółem. Jednocześnie, powiaty te charakteryzowały 

się w 2020 r. wielkością omawianego wskaźnika wyższą niż wyznaczona dla Polski. Wyjątek 

stanowią powiaty: bartoszycki i elbląski plasujące się na niskich pozycjach w obydwóch 

rankingach. (rys. 2). 

Zgodnie z zaprezentowaną powyżej analizą województwo warmińsko-mazurskie 

charakteryzowało się od 2008 r. wysoką na tle kraju aktywnością w zwiększaniu udziału 

terenów przyrody objętych prawną ochroną w powierzchni regionu. Wynik ten ukształtowały 

działania prowadzone przede wszystkim przez te powiaty województwa warmińsko-

mazurskiego, które jednocześnie posiadały:  

 najniższy – odsetek terenów przyrody prawnie chronionych w powierzchni ogółem w 2020 

r., 

 najwyższy – wzrost procentowy terenów przyrody prawnie chronionych w powierzchni 

ogółem od 2008 r. 

 

Rys. 2. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione według 

powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2008, 2012, 2016 i 2020 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Od wielu lat organizacje działające na rzecz ochrony przyrody sygnalizują 

konieczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń powierzchni ziemi, kopalin, wody, 

powietrza, oraz pozostałych elementów różnorodności biologicznej. W Polsce, realizacją 

polityki ochrony środowiska na poziomie obszarów wiejskich zajmują się jednostki 
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samorządu terytorialnego, które w ramach zadań własnych zarządzają gospodarką komunalną 

i mieszkaniową. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,66 

samorządy te zobowiązane są do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w zakresie 

dostępu do wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości  

i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

W latach 2008, 2012, 2016 i 2019 dostęp mieszkań do wodociągów w województwie 

warmińsko mazurskim osiągał poziom wyższy niż ogółem dla Polski. Wskaźniki 

charakteryzujące Warmię i Mazury w omawianym okresie osiągnęły wielkości odpowiednio: 

2008 r, - 96,5%, 2012 r.- 96,9%, 2016 r. - 97,1%, 2019 r. - 97,2%, podczas gdy dla kraju ich 

poziom był nieco mniejszy: 2008 r. - 95,4%, 2012 r. - 96,6%, 2016 r. - 96,8%, 2019 r. - 

96,9%. Mimo, iż w 2019 r. odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg na obszarach 

wiejskich na Warmii i Mazurach (92,3%) był niższy tylko o 0,1% od wskaźnika 

wyznaczonego dla obszarów wiejskich ogółem dla Polski (92,4%) to dynamika jego zmiany 

w latach od 2008 do 2019 wskazuje na nieduży przyrost procentowy omawianego wskaźnika, 

który osiągnął wielkość 1,8 p.p. na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-

mazurskim i 3,5 p.p. na obszarach wiejskich ogółem dla Polski (rys. 3). 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy obszary wiejskie w województwie warmińsko-

mazurskim wymagają jeszcze wielu działań inwestycyjnych, aby można było zapewnić 

odpowiednią relację między działalnością człowieka na tych terenach a możliwością 

wykorzystania inteligentnych specjalizacji: „ekonomia wody‖ i „żywność wysokiej jakości‖. 

Brakowi wodociągów w mieszkaniach towarzyszy najczęściej brak dostępu do kanalizacji, co 

pociąga za sobą negatywne konsekwencje w postaci zagrożenia zanieczyszczenia ściekami 

środowiska przyrody. Tym samym pogorsza się jakość wód oraz warunki upraw i hodowli 

służących do produkcji zdrowej żywności. 

                                                 

66 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.2021.0.1372 rozdz. 2. 

Zakres działania i zadania gminy, art. 7. Zadania własne gminy, pkt 3 
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Rys. 3. Mieszkania wyposażone w wodociąg w latach 2008, 2012, 2016 i 2019 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Ilość mieszkań podłączonych do wodociągów wskazywać może na sposób 

gospodarowania przestrzennego lub działalność inwestycyjną na obszarach wiejskich, 

natomiast odsetek ludności korzystającej z wodociągów charakteryzuje warunki życia całej 

populacji. Na tej płaszczyźnie województwo warmińsko-mazurskie osiągnęło w 2019 r. 

wyniki wyższe niż określone dla obszaru Polski. W omawianym okresie wskaźnik 

korzystania z sieci wodociągowej w kraju wyniósł 92,2%, natomiast w województwie 

warmińsko-mazurskim – 95%. Także w przypadku obszarów wiejskich i miast na Warmii i 

Mazurach wyższy odsetek ludności korzystał z sieci wodociągowej (obszary wiejskie: 84,9%, 

miasta: 98,9%) niż w Polsce (obszary wiejskie: 85,5%, miasta: 96,6%). 

Podobnie w przypadku dynamiki zmiany poziomu ludności korzystającej z 

wodociągów od 2008 r. do 2019 r., województwo warmińsko-mazurskie osiągnęło wskaźniki 

wyższe niż zostały określone dla Polski. Świadczy o tym wzrost omawianego wskaźnika o 

6,5 p.p. w województwie warmińsko-mazurskim, podczas gdy dla Polski wyniósł on 5,2 p.p. 

Dodatkowo, porównując obszary wiejskie i miejskie Warmii i Mazur oraz Polski, region ten 

plasował się powyżej przeciętnego poziomu odsetka ludności korzystającej z wodociągów w 

kraju. Na Warmii i Mazurach wzrósł znacznie wyżej odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej (obszary wiejskie: 14,1 p.p., miasta: 1,5 p.p.) niż ogółem w Polsce (obszary 

wiejskie: 11,3 p.p., miasta: 1,4 p.p.). (rys. 4) 
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Rys. 4. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w latach 2008, 2012, 2016 i 2019 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W 2019 r. wskaźnik korzystania z sieci kanalizacyjnej w kraju wyniósł 71,2%, 

natomiast w województwie warmińsko-mazurskim był on wyższy osiągając wielkość – 

74,6%. Również w przypadku podziału na obszary wiejskie i miasta, na Warmii i Mazurach 

wyższy odsetek ludności korzystał z sieci kanalizacyjnej (obszary wiejskie: 44,5%, miasta: 

95,4%) niż w Polsce (obszary wiejskie - 42,2%, miasta - 90,5%). 

Z kolei, w przypadku dynamiki zmiany poziomu ludności korzystającej z sieci 

kanalizacji od 2008 r. do 2019 r., województwo warmińsko-mazurskie osiągnęło wskaźniki 

niższe niż zostały określone dla Polski. Wzrost omawianego wskaźnika o 9,2 p.p. 

zaobserwowano w województwie warmińsko-mazurskim, podczas gdy jego wielkość 

charakteryzująca Polskę wzrosła o 10,2 p.p. Także porównując obszary wiejskie i miejskie na 

poziomie Warmii i Mazur oraz Polski, region plasował się poniżej przeciętnego dla kraju 

poziomu ludności korzystającej z kanalizacji. Na Warmii i Mazurach wzrósł znacznie mniej 

odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (obszary wiejskie: 19,3 p.p., miasta: 3,1 

p.p.) niż ogółem w Polsce (obszary wiejskie: 19,7 p.p., miasta: 5,0 p.p.). (rys. 5) 
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Rys. 5. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w latach 2008, 2012, 2016 i 2019 (%) 

Źródło: pracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wskaźniki określające poziom ludności korzystającej z sieci wodociągowej w 

województwie warmińsko-mazurskim są wyższe niż te które charakteryzują korzystanie z 

kanalizacji. Oznacza to, że pewna grupa mieszkańców Polski / gospodarstw domowych 

korzysta z wody dostarczonej przez samorządy obszarów wiejskich, jednak ścieki powstałe w 

wyniku jej użytkowania nie są odprowadzane i oczyszczane przez jej dostawcę. Najczęściej 

są one gromadzone w zbiornikach tzw. „szambach‖ i przewożone przez prywatnych 

przewoźników do oczyszczalni ścieków lub kolektorów gminnych. Innym sposobem 

gospodarowania ściekami przez gospodarstwa domowe niepodłączone do sieci kanalizacyjnej 

jest posiadanie indywidualnych oczyszczalni ścieków. Jak wynika z badań własnych, w 2021 

r. na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim najczęściej stosowanym 

typem zbiorowych oczyszczalni ścieków były oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne.67 

Zgodnie z definicją GUS stanowią one zespół urządzeń technologicznych do mechaniczno-

biologicznego lub mechaniczno-chemiczno-biologicznego oczyszczania ścieków, których 

zadaniem jest usuwanie ze ścieków ciał stałych, zawiesin łatwo i trudno opadających, 

koloidów i substancji organicznych rozpuszczonych w ściekach. Tego typu oczyszczalnie 

znalazły zastosowanie w 61,76% samorządów z obszarów wiejskich w województwie 

                                                 

67 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/256,pojecie.html (Dostęp: 30.10.2021) 
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warmińsko-mazurskim. Oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów68 o 

wysoko efektywnych technologiach (głównie biologicznych, a także chemicznych) 

umożliwiających zwiększoną redukcję azotu i fosforu są stosowane tylko w przypadku 

38,24% samorządów reprezentujących obszary wiejskie na Warmii i Mazurach z uwagi na 

wysoki koszt ich wdrożenia i eksploatacji. Kolejnym typem jest oczyszczalnia ścieków 

mechaniczna, stosowana w zbiorowych sieciach kanalizacyjnych w 32,35% obszarów 

wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Jej efektywność ogranicza się jedynie do 

usuwania ze ścieków zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, tj. ciał stałych, zawiesin oraz 

tłuszczów i olejów69 (rys. 6). 

 

 

Rys. 6. Rodzaje zbiorowych oczyszczalni ścieków występujących w 2021 r. na obszarach 

wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ramach operacji badań. 

 

W indywidualnych oczyszczalniach ścieków najczęściej stosowana była technologia 

drenażu rozsączającego. W 2021 r. była ona stosowana na obszarach wiejskich 70,59% 

jednostek terytorialnych. Znacznie mniejsze zastosowanie znalazły oczyszczalnie: ze złożem 

biologicznym (44,12%), z osadem czynnym (35,29%), gruntowo-roślinne (hydrofitowe) 

(20,59%) oraz hybrydowe (osad czynny + złoże biologiczne) (17,65%). (rys. 7) 

                                                 

68 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/259,pojecie.html (Dostęp: 30.10.2021) 

69 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/258,pojecie.html (Dostęp: 30.10.2021) 
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Rys. 7. Rodzaje indywidualnych oczyszczalni ścieków występujących w 2021 r. na obszarach 

wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ramach operacji badań. 

 

Z uwagi na wymogi w zakresie ochrony środowiska, zagadnienia związane z 

podnoszeniem efektywności zbiorowych i indywidualnych oczyszczalni ścieków powinny 

być uważane za priorytetowe. Mała skuteczność w usuwaniu szkodliwych substancji 

powoduje zanieczyszczenie wód i wpływa negatywnie na jakość wód, upraw i hodowlę 

zwierząt. Szczególne zagrożenie pojawia się, gdy problem zanieczyszczenia dotyczy ścieków 

przemysłowych. Skalę tego problemu prezentują opinie 85% przedstawicieli samorządów z 

obszarów wiejskich, którzy wskazali, że w 2021 r. w reprezentowanych przez nich 

jednostkach wystąpił problem zanieczyszczenia środowiska przez ścieki przemysłowe. (rys. 

8) 
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Rys. 8. Występowanie problemu z zanieczyszczeniami ściekami przemysłowymi w 2021 r. na 

obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ramach operacji badań. 

 

Zarówno skala problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska przez ścieki 

przemysłowe jak i niedostateczny poziom wykorzystania najbardziej efektywnych technologii 

w ich oczyszczaniu to wyzwania stojące przed polityką w zakresie ochrony środowiska w 

kontekście możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji „ekonomia wody‖ i 

„żywność wysokiej jakości‖. Na poziomie samorządów gmin polityka ochrony środowiska 

opiera się przede wszystkim na gospodarce wodno-kanalizacyjnej, zarządzanej na podstawie 

aktów prawnych, w tym m.in.: 

 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,70 w 

której ustanawia się obowiązek właścicieli nieruchomości do przyłączenia nieruchomości 

do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków71, ustanawiającej zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, 

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym72, która określa zadania własne 

gmin w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w 

energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

Dodatkowo, w gminach tworzone są plany rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w których określa się poziom nakładów 

inwestycyjnych, rodzaj i termin planowanych przedsięwzięć, zakres rzeczowy, koszty oraz 

inwestycje mogące być finansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Jak 

wynika z deklaracji uczestniczących w badaniach przedstawicieli obszarów wiejskich, plany 

                                                 

70 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 

1996 nr 132 poz. 622. 

71 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747. 

72 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95. 
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skanalizowania obejmują 90,91% obszarów wiejskich w województwie warmińsko-

mazurskim, natomiast zwodociągowania zaledwie 8% (rys. 9).  

Tendencja ta wskazuje na ryzyko negatywnego wpływu sieci wodnej na środowisko w 

przyszłości i tym samym ograniczone możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji 

„ekonomia wody‖ i „żywność wysokiej jakości‖ w rozwoju zrównoważonym obszarów 

wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Istnieje zatem konieczność zwiększenia 

aktywności samorządów w strategicznym/planistycznym rozwoju i modernizacji sieci wodnej 

i kanalizacyjnej w celu dostosowywania ich do nieustannie zmieniających się standardów 

środowiskowych oraz konieczności wprowadzania w nich zmian technicznych i 

technologicznych. 

 

 

Rys. 9. Deklaracje przedstawicieli obszarów wiejskich w województwie warmińsko-

mazurskim na temat posiadania opracowanego planu/programu skanalizowania/ 

zwodociągowania (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ramach operacji badań. 

 

Mimo niskiego poziomu zaangażowania w przygotowywanie planów zwodociągowania 

obszarów wiejskich, 77,5% badanych jednostek prowadziło w 2021 r. działania inwestycyjne. 

(rys. 10) 
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Rys. 10. Aktywność inwestycyjna na obszarach wiejskich w województwie  

warmińsko-mazurskim w 2021 r. (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ramach operacji badań. 

 

 

Omówionemu wyżej niskiemu poziomowi programowania/planowania inwestycji w sieć 

wodociągową na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim towarzyszył 

stosunkowo wysoki poziom aktywności w zakresie rodzaju prowadzonych w 2021 r. działań 

inwestycyjnych. Jak wynika z deklaracji uczestników badań, inwestycje w gospodarkę 

ściekową realizowało 96,8% jednostek reprezentujących obszary wiejskie, natomiast w 

gospodarkę wodą 64,5%. Stosunkowo liczna była grupa 35,5% obszarów wiejskich, 

finansujących działania przeciwpowodziowe. Najmniejszy odsetek samorządów wiejskich 

inwestował w ochronę jakości wód (19,4%), gospodarkę wodną małej retencji (9,7%) oraz 

budowę dróg z kanalizacją deszczową (3,2%) (rys. 11). 

Inne zadania wpływające na stan środowiska przyrody, w które angażowały się 

samorządy z obszarów wiejskich obejmowały przede wszystkim prowadzenie ewidencji 

przydomowych oczyszczalni ścieków (92,5%) oraz kontrolę częstotliwości opróżniania 

szamb (70%). Mimo, iż sposób eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków jest ważny 

z perspektywy ochrony środowiska, kontrola prawidłowości prowadzona była rzadko (32,5%) 

(rys. 12) 
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Rys. 11. Rodzaje działań inwestycyjnych prowadzonych przez lokalne jednostki samorządu 

terytorialnego na obszarach wiejskich w 2021 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ramach operacji badań. 

 

 

 

Rys. 12. Działania w zakresie ewidencjonowania oraz kontrolowania obiektów składowania 

 i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich  

w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r. (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ramach operacji badań. 

 

Relacja między środowiskiem przyrody a inteligentnymi specjalizacjami regionu 

Warmii i Mazur tworzy sieć dwustronnych powiązań. Z jednej strony stan środowiska 
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wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw tworzących inteligentne specjalizacje regionu np. 

firmy rybackie („żywność wysokiej jakości‖) czy też prowadzące działalność sportową, 

rozrywkową i rekreacyjną („ekonomia wody‖). Z drugiej strony, podmioty tworzące 

inteligentne specjalizacje regionu realizując swoje zadania ograniczają negatywny wpływ 

działalności człowieka na środowisko np. ochrona środowiska i instalacje wodne („ekonomia 

wody‖). 

Zgodnie z tematem opracowania pn. „Środowisko przyrodnicze jako ważny obszar 

wykorzystania inteligentnej specjalizacji regionu‖, zaprezentowano powyżej aktywność 

samorządów lokalnych z obszarów wiejskich, reprezentujących specjalizację „ekonomia 

wody‖ w kontekście ochrony środowiska przyrody przed negatywnymi skutkami działalności 

człowieka. Jak wynika z badań, działania prowadzone przez samorządy z obszarów wiejskich 

sprzyjają ochronie środowiska. Zaobserwowano jednak w ich działalności negatywne kwestie 

wynikające z opóźnienia technologicznego, niedostatecznego zarządzania planistycznego czy 

też z niskiej aktywności inwestycyjnej (tab. 8). 

 

 

Tabela 8. Klasyfikacja działań prowadzonych przez samorządy lokalne z obszarów wiejskich 

w województwie warmińsko-mazurskim według ich wpływu na stan środowiska przyrody 

POZYTYWNY WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO 

PRZYRODY 

NEGATYWNY WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO 

PRZYRODY 

SIECI WODOCIĄGOWE 

WYSOKI ODSETEK LUDNOŚCI 

KORZYSTAJĄCEJ Z SIECI 

WODOCIĄGOWEJ, 

brak sporządzonych planów mających na 

celu modernizację/rozwój sieci 

wodociągowej 

SIECI KANALIZACYJNE 

X relatywnie niski odsetek ludności 

korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

X 
brak sporządzonych planów mających na 

celu modernizację/rozwój sieci 

kanalizacyjnej 

TECHNOLOGIE STOSOWANE W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW 

X 

ponad połowa zbiorowych oczyszczalni 

ścieków stosuje technologie mechaniczno-

biologicznego lub mechaniczno- chemiczno- 

biologicznego oczyszczania ścieków o 

niskiej efektywności 

X w niewielu zbiorowych oczyszczalniach 

ścieków znajduje zastosowanie system 
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POZYTYWNY WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO 

PRZYRODY 

NEGATYWNY WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO 

PRZYRODY 

podwyższonego usuwania biogenów o 

wysoko efektywnych technologiach 

(głównie biologicznych, a także 

chemicznych) umożliwiających zwiększoną 

redukcję azotu i fosforu 

X 
indywidualne oczyszczalnie ścieków 

korzystające z mało efektywnych 

technologii 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA 

ŚCIEKAMI 

WYSOKI POZIOM 

EWIDENCJONOWANIA 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW 

niezadowalający poziom kontroli 

opróżniania szamb przydomowych, 

X 
bardzo niski poziom kontroli w zakresie 

eksploatacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

X problem zanieczyszczenia środowiska przez 

ścieki przemysłowe, 

INWESTYCJE 

WYSOKA AKTYWNOŚĆ 

INWESTYCYJNA W OBSZARZE 

GOSPODARKI KANALIZACYJNEJ 

niska aktywność inwestycyjna w obszarze 

gospodarki wodnej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ramach operacji badań. 
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2. INTELIGENTNA SPECJALIZACJA REGIONU  

„EKONOMIA WODY”73 

 

2.1. Wstęp 
Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów w 

Polsce i mierzy się z licznymi problemami. Jednym z podstawowych, podobnie jak w 

większości województw w Polsce czy w innych krajach Europy, jest niekorzystny proces 

demograficzny i migracyjny. Dodatkowo, pomimo wyraźnego postępu w dostępności 

komunikacyjnej i teleinformatycznej regionu, trudno jest przełamać peryferyjność 

                                                 
73 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 
Raport z badao nt.:  
WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ OBSZARÓW 
WIEJSKICH. 
Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ul. Towarowa 9/101A, 10-416 Olsztyn 
2,17 ark, wyd. 
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gospodarczą. Mimo tego, w regionie tym, można zaobserwować pozytywne zmiany 

obrazujące realizację obranych kierunków rozwoju. Przejawem tego jest realizacja wielu 

inwestycji, wykorzystywanie różnych instrumentów wspierania rozwoju, wzrastająca 

konkurencyjność firm z województwa oraz nabycie szerokiego doświadczenie przez 

społeczność lokalną74.  

Szybko zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, społeczne oraz środowiskowe, zarówno 

lokalnie jak i globalnie, oznaczają wyzwania przed uczestnikami procesu rozwoju 

regionalnego. Ponadto, polityka Unii Europejskiej będzie, w najbliższej perspektywie, 

skoncentrowana na głównym celu polityki spójności – „Inteligentniejsza Europa‖, co oznacza 

m.in. rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i przedsiębiorczości, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 

Dlatego w kolejnej perspektywie finansowania na lata 2021-2027 wciąż będzie kładziony 

nacisk na wzrost innowacyjności poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, że 

regiony będą musiały kontynuować proces wsparcia inteligentnych specjalizacji oraz 

pogłębiać oddolny proces, w który zaangażowany jest sektor prywatny, nauka, organizacje 

pozarządowe, administracja i instytucje otoczenia biznesu, czyli tzw. przedsiębiorcze 

odkrywanie.  

Wyróżnione w województwie warmińsko-mazurskim inteligentne specjalizacje to ekonomia 

wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. W latach 2016-2019 najwięcej 

projektów realizowanych w ramach wsparcia inteligentnych specjalizacji wraz z 

dofinansowaniem przedsiębiorczości w regionie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego (oś priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur) było w zakresie 

specjalizacji ekonomia wody (705 projektów), w drugiej kolejności było drewno i 

meblarstwo (564 projekty), a następnie żywność wysokiej jakości (531 projektów) – w tym 

zestawieniu 395 projektów jest wspólnych dla co najmniej dwóch specjalizacji75.  

Województwo warmińsko-mazurskie jest charakterystycznym regionem Polski, przede 

wszystkim ze względu na warunki przyrodnicze, co powoduje, że gospodarka ma charakter 

przede wszystkim rolniczy i turystyczny. Dlatego szczególne znaczenie społeczno-

gospodarcze dla Warmii i Mazur mają wieś, lasy oraz woda. Aczkolwiek należy pamiętać, że 

wieś nie jest synonimem rolnictwa, mimo że rolnictwo jest i zawsze było najważniejszym 

                                                 

74 UMWW-M, „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego.‖ 

(Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2020). 

75 Ibid. 
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sektorem dla utrzymania ludzi, jak również dla zaspakajanie potrzeb całego społeczeństwa. 

Jednak zamiast tradycyjnego terminu „wieś‖, kojarzącego się tylko z produkcją rolniczą, 

coraz częściej w Europie stosowane jest kompleksowe pojęcie „obszar wiejski‖, które 

obejmuje nie tylko rolnictwo, ale także pozostałe walory i zasoby wsi. Dlatego obszary 

wiejskie są powiązane funkcjonalnie z rolnictwem oraz innymi formami działalności, dla 

których podstawą jest wykorzystywanie zasobów przyrody. Służą zatem one do prowadzenia 

produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, rybołówstwa śródlądowego oraz wypoczynku i 

turystyki76.  

Niemniej jednak od jakiegoś czasu koncepcja rolnictwa ewoluuje. W przeszłości sektorowi 

rolnemu powierzano wyłącznie funkcję zapewniania środków do życia rolnikom, obecnie jest 

on uważany za kluczowy sektor i pełnoprawny wkład w gospodarkę kraju. Jednak w wielu 

regionach produkcja rolnicza nie jest wystarczającym sposobem zarobkowania. Następująca 

dywersyfikacja działalności ma na celu nie tylko zapewnienie przetrwania rolników, ale także 

zwiększenie ich dochodów indywidualnych i gospodarstw domowych. Jednocześnie 

wzmacnia i promuje rozwój obszaru lokalnego i środowiska wiejskiego. Jednym z głównych, 

innowacyjnych kierunków pozarolniczej działalności wspieranej na obszarach wiejskich jest 

wspierana jest turystyka wiejska wraz z agroturystyką77.  

 

2.2. Obszary wiejskie w województwie warmińsko-mazurskim 
W literaturze geograficznej i planistycznej obszar wiejski jest pojmowany dwojako: jako 

jednostka osadnicza (wieś, osiedle wiejskie, miejscowość), a także jako przestrzeń, obszar, 

teren78. Natomiast instytucjonalne podejście do terminu obszaru wiejskiego zgodnie z 

Głównym Urzędem Statystycznym charakteryzuje go na podstawie podziału terytorialnego 

państwa według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego. Obszarami 

                                                 

76 Jolanta Wojciechowska, „Obszary wiejskie i ich funkcja turystyczna a przynależność 

Polski do Unii Europejskiej‖, Turystyka i Rozwój Regionalny 2 Informacja i promocja w 

rozwoju regionalnym (2014): 115–27. 

77 Filippo Sgroi, Enrica Donia, i Angelo Marcello Mineo, „Agritourism and Local 

Development: A Methodology for Assessing the Role of Public Contributions in the Creation 

of Competitive Advantage‖, Land Use Policy 77 (1 wrzesień 2018): 676–82, 

doi:10.1016/j.landusepol.2018.06.021. 

78 Wojciechowska, „Obszary wiejskie i ich funkcja turystyczna a przynależność Polski do 

Unii Europejskiej‖. 
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wiejskimi są zatem tereny położone poza granicami administracyjnymi miast: gminy wiejskie 

oraz obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich79.  

Z kolei Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju definiuje obszar wiejski według 

gęstości zaludnienia, to znaczy nie może ona przekraczać 150 osób na 1 km
2
80. Podobne 

kryterium stosuje Eurostat, klasyfikując obszar jako wiejski, gdy gęstość zaludnienia wynosi 

do 100 osób na 1 km
2
81. 

Rodzaj i zakres zachowań przedsiębiorczych może zależeć w dużej mierze od cech 

charakterystycznych danego obszaru. Zgodnie z takim założeniem można wyróżnić kila 

typów obszarów wiejskich w dużym stopniu o wymiarze uniwersalnym, tj.82: 

 takie, gdzie znaczna część mieszkańców dojeżdża do pracy w mieście; 

 zdominowane przez duże farmy, silnie wyludnione i posiadające bogatą oraz mobilną 

elitę; 

 z dominacją małych gospodarstw rolnych, charakteryzujących się niskim dochodem oraz 

miejscową kulturą; 

 przemysłowe, gdzie przedsiębiorstwa mogą, ale nie muszą mieć związków z rolnictwem; 

 z przewagą emerytów, którzy przybywając z zewnątrz, posiadają kapitał i siłę nabywczą, 

na tych terenach może natomiast brakować siły roboczej; 

 zdominowane przez turystykę, posiadające przeważnie zatrudnienie sezonowe; 

 cierpiące z powodu wyludnienia, gdzie zasoby, populacja i infrastruktura są zbyt 

rozproszone, aby zapewnić żywotność gospodarczą, a pozostające na nich osoby są z 

reguły w dość zaawansowanym wieku; 

                                                 

79 Magdalena Krzysztofik, „Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego‖, Studia 

Iuridica Lublinensia 26, nr 1 (2017): 299–314, doi:10.17951/sil.2017.26.1.299. 

80 OECD, OECD Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies (Paris: 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016), https://www.oecd-

ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-

2016_9789264260245-en. 

81 EUROSTAT, Methodological manual on territorial typologies — 2018 edition, 2018 

edition (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019), 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-008. 

82 Wojciechowska, „Obszary wiejskie i ich funkcja turystyczna a przynależność Polski do 

Unii Europejskiej‖. 
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 uzależnione od miast – nie tylko w sensie dojazdów do pracy, ale także popytu na ziemię, 

a typową działalnością na tych terenach są szklarnie, sady i ogródki działkowe;  

 będące w posiadaniu właścicieli ziemskich, zamieszkują je pracownicy najemni, którzy 

uprawiają cudzą ziemię bądź świadczą usługi związane ze spędzaniem wolnego czasu.  

Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje obszar 24 173 km
2
 co stanowi 7,73% 

powierzchni Polski i jest czwartym pod względem powierzchni w kraju. Obszary wiejskie (66 

gminy wiejskie oraz 34 obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich) w tym regionie to 23 557 

km
2
 (97,45% powierzchni województwa). Średnia powierzchnia obszaru wiejskiego wyniosła 

235,57 km
2
, przy medianie 219 km

2
 – wartość środkowa danych, które zostały 

uporządkowane od najmniejszej do największej oraz przy dominancie/modzie – wartość, 

która w zbiorze danych występuje najczęściej – 149 km
2
, o liczności 4 gminy (Kurzętnik, 

Lubomino, Miłakowo – obszar wiejski, Miłomłyn obszar wiejski). Współczynnik zmienności 

wynosi 38,38%, co świadczy o przeciętnej zmienność (zróżnicowaniu) jednorodności 

powierzchni obszarów wiejskich. Największy obszar wiejski jest w gminie Pisz (obszar 

wiejski gminy miejsko-wiejskiej – 624 km
2
, co stanowi 98,42% powierzchni gminy), 

natomiast najmniejszy to gmina wiejska Gronowo Elbląskie 89 km
2
. Zróżnicowanie 

powierzchni obszarów wiejskich w gminach województwa warmińsko-mazurskiego 

przedstawia rysunek 1. 

 

Rys. 1. Powierzchnia obszarów wiejskich w gminach w województwie warmińsko-

mazurskim w 2020 roku (km
2
) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. GUS (Powierzchnia geodezyjna kraju, dane 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii).  
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W 2020 roku ludność województwa wynosiła ok. 1 416 tys. mieszkańców, co stanowiło 3,7% 

ludności kraju i plasowało województwo na 12 miejscu w kraju. Z kolei ludność obszarów 

wiejskich to ponad 580 tys. mieszkańców, co stanowiło blisko 41% ogólnej liczby ludności 

tego regionu. W przewadze byli to mężczyźni – blisko 51% (294 370 osób) ludności, a 

kobiety to ponad 49% (285 700). Średnia liczba mieszkańców na administracyjnych 

obszarach wiejskich to ponad 5 800 osób, przy medianie równej 5 446 osób oraz dominancie 

2 465 osób (w dwóch gminach – Płoskinia i Miłomłyn obszar wiejski gminy). Współczynnik 

zmienności wynoszący 49,57% świadczy o stosunkowo niskiej jednorodności statystycznej, 

zatem pod względem liczby ludności obszary wiejskie w podziale administracyjnym 

charakteryzują się silną zmiennością. Najmniejsza liczba mieszkańców wyniosła 1 210 osób 

na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Frombork, a największa w gminie wiejskiej 

Ostróda – 16 094 osób. Zróżnicowanie liczby ludności obszarów wiejskich w gminach 

województwa warmińsko-mazurskiego przedstawia rysunek 2. 

 

Rys. 2. Liczba ludności na obszarach wiejskich w gminach w województwie warmińsko-

mazurskim w 2020 roku (osoby) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS (Stan ludności). 

 

Gęstość zaludnienia w województwie w 2020 r. wynosiła 59 osób na 1 km
2
 powierzchni 

ogólnej i była ponad dwukrotnie mniejsza niż w kraju, co daje regionowi 15 lokatę, przed 

województwem podlaskim (58). Na obszarach wiejskich tego regionu gęstość zaludnienia 
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przeciętnie stanowi prawie 26 osób na 1 km
2
 przy medianie równej 23 i dominancie 

wielokrotnej. Współczynnik zmienności na poziomie 48,56% wskazuje na silną zmienność, 

co świadczy o dosyć dużej heterogeniczności tej zmiennej. Najmniejszy poziom gęstości 

zaludnienia – 9 osób na 1 km
2
, można zaobserwować na obszarze wiejskim gminy miejsko-

wiejskiej Orzysz, natomiast najwyższa wartość tego wskaźnika – 76 osób na 1 km
2
, była w 

gminie wiejskiej Dywity, co jest determinowane przede wszystkim bliskością Olsztyna. 

Zróżnicowanie gęstości zaludnienia obszarów wiejskich w gminach województwa 

warmińsko-mazurskiego przedstawia rysunek 3.  

 

Rys. 3. Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim 

w 2020 roku (osoby) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS (Stan ludności). 

 

Należy dodać, że w ostatnich latach zmniejsza się populacja mieszkańców w województwie. 

W 1999 roku (nowy podział administracyjny) liczba mieszkańców wynosiła 1 424 772 osób 

by w 2020 osiągnąć poziom 1 416 495 osób – spadek na poziomie 0.6%. W tym czasie na 

obszarach wiejskich liczba ludności zwiększyła się o 2,3% z 567 258 w 1999 roku do 580 070 

osób (rys. 4).  

Zjawisko to związane jest przede wszystkim z stosunkowo zaawansowanym rozwojem 

funkcji pozarolniczych na wsi, szczególnie z osadnictwem dotychczasowych mieszkańców 

miast na obszarach wiejskich znajdujących się na peryferiach dużych miast83. Wskaźnik, 

                                                 

83 Andrzej Rosner, „Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem 

rozwoju społeczno-gospodarczego wsi‖, Wieś i Rolnictwo 162, nr 1 (2014): 63–79. 
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który przedstawia informacje na ten temat to „zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców‖. 

Jest to różnica w liczebności populacji między dwoma kolejnymi latami na dzień 1 stycznia. 

Na zmianę liczby ludności mają wpływ dwa składniki84:  

 naturalna zmiana liczby ludności (liczba urodzeń żywych pomniejszona o liczbę zgonów); 

 saldo migracji (liczba imigrantów pomniejszona o liczbę emigrantów, powiększona o 

korektę statystyczną – należy zauważyć, że saldo migracji w kontekście statystyki zmian 

liczby ludności, obejmuje również korekty statystyczne występujące w rocznym bilansie 

ludności i służy do zamknięcia tego bilansu).  

W 2020 roku wartość zmiany liczby ludności na 1 tys. mieszkańców w województwie 

warmińsko-mazurskim wynosiła minus 4,4, gdy w całym kraju przeciętnie wartość ta 

wyniosła minus 3,1. Na obszarach wiejskich tego regionu można zauważyć zróżnicowanie 

tego wskaźnika. Współczynnik zmienności wynosił minus 272,3% co świadczy o bardzo 

dużej zmienności. 74 obszary wiejskie w podziale administracyjnym odnotowały spadek a 26 

wzrost. Przeciętnie obszary wiejskie charakteryzowały się wartością minus 3,74 przy 

medianie minus 5,15 i wielokrotnej dominancie. Największy spadek liczby ludności z 2019 

na 2020 rok można zaobserwować w gminie wiejskiej Wieliczki (-25,3 osoby na 1000 

mieszkańców), a największy przyrost w gminie wiejskiej Stawiguda (62,2). Generalnie 

pozytywna zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców obserwowana jest na obszarach 

wiejskich graniczących z dużymi miastami a największy spadek na peryferyjnych obszarach 

na północnym wschodzie województwa. Zróżnicowanie zmian liczby ludności obszarów 

wiejskich w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przedstawia rysunek 4. 

 

                                                 

84 EUROSTAT, „Glossary:Population Change/Pl‖, 2017, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Population_change/pl. 
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Rys. 4. Zmiany liczby ludności w województwie warmińsko-mazurskim ogółem oraz na 

obszarach wiejskich w latach 1995-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 2020 (stan ludności). 

 

W strukturze użytkowania gruntów w województwie warmińsko-mazurskim dominują użytki 

rolne stanowiąc ponad 54% powierzchni województwa (54,64% w ogólnej powierzchni 

obszarów wiejskich). Przeciętnie użytki rolne stanowiły 57,02% powierzchni gmin wiejskich 

i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich (mediana 58,64%, dominanta wielokrotna). 

Zróżnicowanie przestrzenne tego wskaźnika charakteryzuje się przeciętną heterogenicznością 

– współczynnik zmienności równy 28,48%. Najmniejszy udział powierzchni użytków rolnych 

w powierzchni ogólnej gminy odnotowano w gminie miejsko-wiejskiej Ruciane-Nida 

(11,71%), a największy w gminie wiejskiej Gronowo Elbląskie (90,98%). Zróżnicowanie 

udziału użytków rolnych w gminach wiejskich oraz obszarach wiejskich gmin miejsko-

wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim przedstawia rysunek 5. 

 

Rys. 5. Udział użytków rolnych w obszarach wiejskich w województwie  

warmińsko-mazurskim (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 2014 (Powierzchnia geodezyjna kraju 

według kierunków wykorzystania, dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii). 

 

Z kolei grunty leśne wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami to ponad 32% powierzchni 

ogólnej województwa (na obszarach wiejskich ponad 33%). Lasy średnio w gminach 
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wiejskich i obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich stanowiły 31,16% powierzchni 

(mediana 28,55%, dominanta wielokrotna). Jednocześnie zróżnicowanie tego wskaźnika 

wykazuje silne zróżnicowanie – współczynnik zmienności na poziomie 47,88%. Najmniejszy 

udział lasów w powierzchni jednostki administracyjne był w gminie wiejskiej Gronowo 

Elbląskie (0,34%) a największy w gminie miejsko-wiejskiej Ruciane-Nida (11,71%). Można 

stwierdzić, że istnieje zależność liniowa pomiędzy udziałem powierzchni lasów w 

powierzchni gminy a udziałem powierzchni użytków rolnych. Zależność ta jest wprost 

proporcjonalna, tzn. wraz ze wzrostem powierzchni jednej zmiennej spada udział drugiej 

zmiennej. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona, a zatem siła związku liniowego 

pomiędzy tymi zmiennymi wynosi r=0,8851 (p<0,05). Zatem tam, gdzie jest dużo lasów 

powierzchnia użytków rolnych jest mała. Zróżnicowanie udziału gruntów leśnych wraz z 

zadrzewieniami i zakrzewieniami w powierzchni obszarów wiejskich województwa 

przedstawia rysunek 6. 

 

Rys. 6. Udział gruntów leśnych wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami na obszarach 

wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. GUS 2014 (Powierzchnia geodezyjna kraju 

według kierunków wykorzystania, dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii). 
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Bardzo ważnym elementem krajobrazu i ogromnym potencjałem gospodarczym są jeziora, 

które koncentrują się głównie w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich oraz na Pojezierzach: 

Iławskim, Olsztyńskim, Mrągowskim i Ełckim85.  

Wody powierzchniowe stanowią w powierzchni ogólnej województwa 5,7% (na obszarach 

wiejskich ponad 5,6%), co jest najwyższą wartością w kraju. Przeciętny udział wód 

powierzchniowych w powierzchni gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-

wiejskich to 5,37% (mediana 2,53%, dominanta wielokrotna). należy zaznaczyć, że w 

przypadku 36% gmin powierzchnia wód wynosi ponad 5% ich powierzchni (w jednej z gmin 

– Tolkmicko, udział wód w powierzchni stanowi ponad 50% jednak są to wody morskie 

wewnętrzne), co stanowi duży potencjał do rozwoju różnych dziedzin gospodarki, w tym 

szczególnie turystyki. Najmniejszy udział powierzchni wód jest w gminie wiejskiej Janowiec 

Kościelny (0,16%), a największy w wspomnianej gminie miejsko-wiejskiej Tolkmicko 

(52,89%). Wskaźnik ten charakteryzuje się bardzo silną heterogenicznością – współczynnik 

zmienności wynosi 140,48%. Zróżnicowanie udziału gruntów pod wodami w obszarach 

wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim przedstawia rysunek 7. 

 

                                                 

85 SWW-M, „Uchwała nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa warmińsko-mazurskiego.‖ (Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

pazdziernika 2018), Poz. 4173, http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2018/4173/. 
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Rys. 7. Udział gruntów pod wodami na obszarach wiejskich w województwie  

warmińsko-mazurskim (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 2014 (Powierzchnia geodezyjna kraju 

według kierunków wykorzystania, dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii). 

 

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w dorzeczach: Wisły, Pregoły, Jarft i 

Świeżej. Znaczny jest udział jezior o powierzchni powyżej 50 ha, które zawierają 96% 

zasobów wodnych zgromadzonych w jeziorach. Przez obszar województwa równoleżnikowo 

rozciąga się strefa głównego pojeziernego działu wodnego, która sprawia, że nie wpływa tu 

żadna znacząca rzeka. W tej strefie początek biorą główne rzeki województwa: Łyna, 

Drwęca, Pasłęka, Pisa. Charakterystyczny układ hydrologiczny powoduje, że w wielu 

przypadkach rzeki przepływają przez jeziora, tworząc systemy wykorzystywane jako szlaki 

wodne (np. system Wielkich Jezior Mazurskich, system jezior Pojezierza Iławskiego)86. 

Rysunek 8 przedstawia wyodrębnione jednolite części wód powierzchniowych, które można 

wykorzystywać dla potrzeb gospodarowania wodami.  

 

Rys. 8. Jednolite części wód powierzchniowych w województwie warmińsko-mazurskim87 

 

Tereny zabudowane i zurbanizowane w województwie stanowią 3,7% gdy na obszarach 

wiejskich 2,91% przy medianie 2,99% i dominancie wielokrotnej. Największy udział 

obszarów zabudowanych i zurbanizowanych był na terenie gminy wiejskiej Gronowo 

                                                 

86 Ibid. 

87 Ibid. 
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Elbląskie (5,26%) a najmniejsze w gminie miejsko-wiejskiej Tolkmicko (1,42%). Pod 

względem obszarów zabudowanych i zurbanizowanych obszary wiejskie w województwie 

warmińsko-mazurskim w podziale na jednostki administracyjne charakteryzują się bardzo 

słabym zróżnicowaniem. Poziom współczynnika zmienności wynosi zaledwie 22,6%. 

Zróżnicowanie udziału gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w obszarach wiejskich w 

województwie warmińsko-mazurskim przedstawia rysunek 9. 

Istotnymi czynnikami kształtującymi charakterystykę gospodarczą regionu są występujące 

zasoby naturalne: gleby, lasy, wody oraz surowce naturalne jak również stan środowiska 

przyrodniczego. Przekłada się to na zróżnicowanie bądź specjalizację podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących na danym terenie. 

 

Rys. 9. Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych na obszarach wiejskich w 

województwie warmińsko-mazurskim (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 2014 (Powierzchnia geodezyjna kraju 

według kierunków wykorzystania, dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii). 

 

Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej podmiotów w 

województwie warmińsko-mazurskim było ponad 136 tys. co stanowi w skali całego kraju 

zaledwie 2,92%. Na obszarach wiejskich tego regionu w 2020 roku zarejestrowanych było 

blisko 32% z nich. W branży związanej z działalnością rolniczą, leśnictwem i rybołówstwem 

było 4 167 podmiotów, w tym ponad 3 tys. na obszarach wiejskich, co stanowi 2.25% 

podmiotów ogółem w województwie. Należy dodać, że na tym obszarze, według 
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Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (dostępne wyniki wstępne), było ponad 42 tys. 

gospodarstw rolnych (3,23% w skali całego kraju), o średniej powierzchni powyżej 26 ha, 

która obok województwa zachodniopomorskiego (32,9 ha) jest największa w kraju. Z kolei 

udział przemysłu (łącznie z budownictwem i górnictwem) w gospodarce regionu wynosi 

blisko 23%. Jest to 31 310 podmiotów w tym 13 076 jest zlokalizowanych na obszarach 

wiejskich. Pozostałe branże to ponad 100 tys. firm (co stanowi prawie 74%), z czego 26 708 

to jednostki zarejestrowane na wsi.  

Przeciętna liczba podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich w województwie wynosi 

blisko 423 jednostki gospodarcze przy medianie 318 i dominancie 178 z licznością 3. 

Najmniej podmiotów gospodarczych zlokalizowanych było na obszarach wiejskich gminy 

miejsko-wiejskiej Frombork (58) a najwięcej w gminie wiejskiej Dywity (1 754). Pod 

względem rozmieszczenia podmiotów gospodarczych w jednostkach administracyjnych 

obserwować można silne zróżnicowanie. Współczynnik zmienności wynosi 76,58%. 

Zróżnicowanie podmiotów gospodarczych przedstawia rysunek 10 a gospodarstw rolnych 

rysunek 11. 

 

Rys. 10. Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarach wiejskich w 

województwie warmińsko-mazurskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 2020 (Podmioty gospodarki narodowej 

wpisane do rejestru regon). 
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Rys. 11. Liczba gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarach wiejskich w 

województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 2020 (PSR 2020 – wg siedziby 

użytkownika dane wstępne) 

 

 

 

2.3. Warunki życia mieszkańców wsi 

Zamieszkiwane przez około 45% światowej populacji, bogate w zasoby naturalne i 

ekosystemy o wysokiej wartości, obszary wiejskie pełnią kluczową rolę we wdrażaniu Celów 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jednak należy pamiętać, że powszechnie przyjmuje się, że 

„wieś nie jest synonimem rolnictwa i nie jest synonimem ze stagnacją gospodarczą‖88. Mimo 

tego niektóre obszary wiejskie nadal borykają się z wyzwaniami strukturalnymi, w 

szczególności ze względu na połączenie ubytku i starzenia się ludności, co utrudnia 

utrzymanie warunków życia na odpowiednim poziomie. Poprawa jakości życia na obszarach 

wiejskich ma fundamentalne znaczenie dla ograniczenia migracji młodzieży i zapewnienia, że 

obszary wiejskie i społeczności wiejskie pozostaną atrakcyjnymi miejscami do życia i 

                                                 

88 OECD, The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD Rural Policy Reviews 

(Paris, France: OECD Publishing, 2006), https://www.oecd.org/regional/regional-

policy/thenewruralparadigmpoliciesandgovernance.htm#how_to_obtain. 
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pracy89. W szczególności słaby dostęp do usług publicznych, brak alternatywnego 

zatrudnienia i struktura wiekowa znacznie zmniejszają potencjał rozwojowy, zwłaszcza w 

zakresie szans kobiet i młodzieży90. Dlatego jednym z głównych celów rozwoju obszarów 

wiejskich jest podniesienie jakości życia, co jest istotnym punktem zapewnienia społeczności 

atrakcyjnego miejsca do życia i pracy w celu ograniczenia migracji młodzieży. Poprzez 

podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich możliwe jest zwiększenie potencjału 

obszarów wiejskich w dostarczaniu innowacyjnych, integracyjnych i zrównoważonych 

rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań społecznych związanych z osiągnięciem celów 

zrównoważonego rozwoju91. W tym procesie uważa się, że dywersyfikacja źródeł 

utrzymania na obszarach wiejskich, tworzenie instytucji zorientowanych na rynek i silny 

kapitał społeczny zwiększają odporność obszarów wiejskich i budują trwałe społeczności 

wiejskie92. 

Warunki życia określają całokształt czynników determinujących zaspokojenie potrzeb 

ludzkich, wpływających na poziom życia i możliwości ich zaspokojenia. Ocena poziomu 

warunków życia jest wielowymiarową, zintegrowaną koncepcją oceny stanu życia ludzi i 

często obejmuje aspekty ekonomiczne, społeczne, kulturowe, polityczne, ekologiczne w 

sposób obiektywny93. 

Określenie poziomu rozwoju odnosi się do ustalenia klasyfikacji obiektów (np. gmin) z 

punktu widzenia badanego aspektu struktury – zjawiska złożonego, którego nie można 

                                                 

89 Mauro Viccaro i in., „Rural Planning? An Integrated Dynamic Model for Assessing 

Quality of Life at a Local Scale‖, Land Use Policy, 14 wrzesień 2021, 105742, 

doi:10.1016/j.landusepol.2021.105742. 

90 Yuheng Li, Hans Westlund, i Yansui Liu, „Why Some Rural Areas Decline While Some 

Others Not: An Overview of Rural Evolution in the World‖, Journal of Rural Studies 68 (1 

maj 2019): 135–43, doi:10.1016/j.jrurstud.2019.03.003. 

91 Viccaro i in., „Rural Planning?‖ 

92 Li, Westlund, i Liu, „Why Some Rural Areas Decline While Some Others Not‖. 

93 Agnieszka Sompolska-Rzechuła i Małgorzata Machowska-Szewczyk, „Warunki życia w 

powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2015 w świetle 

zmian demograficznych‖, Przegląd Statystyczny 65, nr z. 1 (2018): 115–36. 
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zmierzyć i wyrazić za pomocą jednej cechy (np. poziom warunków życia)94. W związku z 

tym zjawiska złożone, a takim jest również poziom warunków życia, charakteryzuje się za 

pomocą zmiennych syntetycznych. Pozwala to na zastąpienie zestawu wielu zmiennych 

objaśniających jedną zmienną syntetyczną. Prowadzi to do zmniejszenia liczby zmiennych, 

ułatwia estymację, a w niektórych przypadkach eliminuje możliwość uzyskania wartości ocen 

parametrów niezgodnych z kierunkiem oddziaływania pojedynczych zmiennych 

objaśniających na zmienną objaśnianą95. 

W literaturze możemy doszukać się wielu różnych metod tworzenia zmiennych 

syntetycznych, które odpowiednio wykorzystują wybrane tzw. zmienne diagnostyczne. Jedną 

z najstarszych i najczęściej wykorzystywanych jest metoda opracowana przez Hellwiga96, w 

której doboru zmiennych diagnostycznych dokonuje się spośród zestawu potencjalnych 

zmiennych charakteryzujących badane zjawisko. 

W analizie wykorzystano zestaw wskaźników opracowanych na podstawie danych dla 

obszarów wiejskich w układzie gmin dla województwa warmińsko-mazurskiego Banku 

Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2010-2019. Przy doborze 

zmiennych kierowano się literaturą przedmiotu97 oraz dostępnością i kompletnością danych 

                                                 

94 Feliks Wysocki, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa 

i obszarów wiejskich (Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2010), 

http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-518.html. 

95 Ireneusz Kuropka, „Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego‖, w 

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, red. Maria Cieślik (Warszawa: PWN, 

2001), 104–39. 

96 Zdzisław Henryk Hellwig, „Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego 

podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę 

wykwalifikowanych kadr‖, Przegląd Statystyczny 4, nr 15 (1968): 307–27; Danuta Strahl, 

Metody ekonometryczne w programowaniu rozwoju przemysłu (Wrocław: Wydawnictwo 

Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1984); Tomasz Panek i Jan 

Zwierzchowski, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i 

zastosowania (Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, 2013). 

97 Iwona Kiniorska, „Warunki życia na obszarach wiejskich województwa 

świętokrzyskiego‖, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1 (2007): 113–23; 

Grzegorz Ciura, „Warunki życia ludności wiejskiej.‖, Studia BAS, nr 4 (2010): 159–78; 

Sompolska-Rzechuła i Machowska-Szewczyk, „Warunki życia w powiatach ziemskich 
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BDL GUS. Wybrano 17 wskaźników charakteryzujących warunki życia (tabela 1), 

odnoszących się do dziedzin związanych z ochroną przyrody, krajobrazu, lasów, wód i gleb, 

finansami gminy, przedsiębiorczością, strukturą i poziomem zatrudnienia, strukturą 

podmiotów gospodarczych, budownictwem mieszkalnym, infrastrukturą techniczną, 

dostępnością produktów i usług, demografią, edukacją, zdrowiem, kulturą, sportem i rekreacją 

i aktywnością na rynku pracy. 

 

Tabela 1. Wskaźniki charakteryzujące warunki życia na obszarach wiejskich w województwie 

warmińsko-mazurskim 

Kod 

zmiennej 
S/D Zmienna diagnostyczna 

x1 S Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (%) 

x2 S Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (%) 

x3 S Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (m
2
/osobę) 

x4 S Udział mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany (%) 

x5 D Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę/punkt apteczny 

x6 S Liczba przychodni na 10 tys. ludności 

x7 S Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (%) 

x8 S Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (%) 

x9 S Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych (%) 

x10 S Księgozbiór biblioteki przypadający na 1000 ludności 

x11 
S 

Komputery w bibliotekach publicznych podłączone do Internetu dostępne 

dla czytelników na 1000 mieszkańców 

x12 
S 

Liczba podmiotów gospodarczych sekcji R (działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją) wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności 

x13 
S 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

x14 
D 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

x15 S Udział gruntów pod wodami (%) 

                                                                                                                                                         

województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2015 w świetle zmian 

demograficznych‖; Li, Westlund, i Liu, „Why Some Rural Areas Decline While Some Others 

Not‖. 
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x16 
S 

Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej na 1000 

mieszkańców (ha) 

x17 S Powierzchnia gruntów leśnych na 100 mieszkańców (ha) 

S – stymulanta; D – destymulanta  

Źródło: opracowanie własne. 

Liczbowy opis zbioru obiektów można przedstawić w formie macierzy obserwacji: 

  [

               

               

      
               

]  

gdzie: xij – oznacza wartość j-tej cechy dla i-tego obiektu (i = 1,2, …, n; j = 1,2, …, m). 

Wartości cech (zmienne diagnostyczne), mogą nosić różne miana, uniemożliwia to ich 

bezpośrednie porównywanie. Niezbędne jest zatem przeprowadzenie normalizacji (eliminacji 

wpływu jednostek miary), aby umożliwić ich porównywalność. W celu ujednolicenia 

zmiennych dokonano normalizacji cech przez ich standaryzację zgodnie ze wzorem: 

    
(      ̅ )

  
                                      

gdzie:    ̅  
 

 
 ∑     

 
                      √

 

 
 ∑ (     ̅ )

  
    

Efektem dokonanych przekształceń było otrzymanie macierzy standaryzowanych 

wartości cech – Z. 

  [

               

               

                
               

]  

gdzie zij jest zestandaryzowaną wartością xij. 

Otrzymana macierz następnie posłużyła do wyznaczenia tzw. wzorca rozwoju. Wzorzec 

rozwoju to abstrakcyjny obiekt P0 (w tym przypadku gmina wiejska lub obszar wiejski gminy 

miejsko-wiejskiej) o współrzędnych: 

   [             ],  

gdzie: 

z0j = max{zij}, gdy Zj jest stymulantą, oraz z0j = min{zij}, gdy Zj jest destymulantą.  

Z powyższych rozważań wynika, iż „wzorzec rozwoju‖ stanowi hipotetyczny „obszar 

wiejski‖ o najkorzystniejszych wartościach zmiennych. Następnie obliczono odległości 

euklidesowe każdego ocenianego obiektu Pi (obszar wiejski) od wyznaczonego wzorca 

rozwoju zgodnie ze wzorem: 
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Otrzymane wartości qi posłużyły do obliczenia wartości syntetycznego miernika rozwoju 

Hellwiga, na podstawie którego oceniano badane jednostki. Wartość wskaźnika przyjmuje 

postać: 

     
  

  
                                    

gdzie: 

    ̅                ̅   
 

 
∑  

 

   

            √
 

 
∑     ̅   
 

   

  

Syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga Si przyjmuje na ogół wartości z przedziału (0,1). Im 

jego wartości są bliższe 1, tym jest wyższy poziom badanego obiektu. Im gmina bardziej 

zbliżona do wzorca rozwoju, tym wyższy jest poziom warunków życia mieszańców obszarów 

wiejskich. 

Do klasyfikacji gmin według poziomu warunków życia wykorzystano odchylenie standardowe 

i średnią arytmetyczną syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga. Wyodrębniono 4 klasy 

(cztery poziomy warunków życia)98: 

 I (wysoki poziom warunków życia)      ̅     
, 

 II (średni-wyższy poziom warunków życia)   ̅       ̅     
, 

 III (średni-niższy poziom warunków życia)   ̅      
      ̅, 

 IV (niski poziom warunków życia)      ̅     
,  

gdzie: 

Si – wartość miernika syntetycznego, obliczonego metodą wzorca rozwoju Hellwiga, 

  ̅ – średnia arytmetyczna miernika syntetycznego Si, 

   
 – odchylenie standardowe miernika syntetycznego Si. 

Przy zastosowaniu syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga gminy wiejskie i obszary 

wiejskie gmin miejsko-wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego uszeregowano 

względem poziomu warunków życia oraz podzielono na cztery klasy. Można zaobserwować, 

                                                 

98 Wysocki, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i 

obszarów wiejskich. 
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że warunki życia w ostatniej dekadzie poprawiły się. Według danych z roku 2010 (rys. 12) 

wśród analizowanych jednostek administracyjnych 17 było w pierwszej klasie oznaczających 

najwyższy poziom omawianego problemu. Można uznać, że na tych obszarach żyło się 

najlepiej. Były to jednostki przede wszystkim położone w sąsiedztwie największej 

aglomeracji miejskiej Olsztyn. Niedaleko miasta wojewódzkiego wysoki poziom 

analizowanego zjawiska można obserwować także w gminie Jedwabno oraz Lubomino, 

Należy zaznaczyć, że w mniejszym stopniu miasto Elbląg determinowało wysoki poziom 

życia. W tym regionie jedynie Tolkmicko miało wysoki poziom wskaźnika. Z drugiej strony 

najwyżej punktowane warunki życia zlokalizowane są w gminach ściśle związanych z dużymi 

obszarami funkcjonalnymi związanymi z turystyką, przede wszystkim wodną – 

Przygraniczny Obszar Funkcjonalny (Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Kruklanki, 

Wydminy) oraz Obszar Funkcjonalny Wielkich Jezior Mazurskich (Mikołajki, Sorkwity, 

Świętajno). Z kolei na północnym wschodzie najwyższy poziom odnotowano w 

Dubeninkach. Obszary funkcjonalne są nowym narzędziem wspomagającym sformułowanie 

polityki przestrzennej województwa w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa w odniesieniu do obszarów, na których zidentyfikowano szczególne zjawisko o 

znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym z zakresu gospodarki przestrzennej99. Podobny 

rozkład przestrzenny można zaobserwować wśród 30 gmin z niższymi, aczkolwiek dalej 

wysokimi warunkami życia (klasa II).  

                                                 

99 SWW-M, „Uchwała nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa warmińsko-mazurskiego.‖ 
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Rys. 12. Warunki życia na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego  

w 2010 roku 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Niestety najwięcej analizowanych jednostek – 43 – znalazło się wśród tych, które 

charakteryzowały się niższym poziomem warunków życia (klasa III). Co warto podkreślić 

najmniej taki gmin było na wschodzie województwa (tylko Wieliczki i Prostki). Z kolei 

najniższy poziom wskaźnika analizującego warunki życia (klasa IV) był w 13 analizowanych 

podmiotach. Tu również najmniej było ich na wschodzie województwa (Olecko oraz Biała 

Piska). Pozostałe zlokalizowane były głównie w północno-zachodniej części regionu. 

W 2019 roku liczebność badanych gmin nieznacznie się zmieniła w ranking. Najwyższe 

warunki życia dalej były w 17 badanych jednostkach. Jednak 6 z gmin (Kruklanki, Wydminy, 

Jedwabno, Świętajno, Pozezdrze, Węgorzewo), które miały najwyższy poziom wskaźnika 

spadło do grupy o niższym, aczkolwiek dalej wysokim poziomie warunków życia (klasa II). Z 

kolei do grupy obszarów z najwyższym wskaźnikiem przeszło 5 gmin z klasy II Płoskinia, 

Stare Juchy, Miłki, Piecki oraz Janowo) i jedna z grupy III (gmina wiejska Ostróda).  

Wzrosła liczba gmin z 27 do 30 o wysokim wskaźniku warunków życia. Można pod tym 

względem zaobserwować pewne przesunięcie, w stosunku do 2010 roku, w kierunku 

zachodnim. Z kolei zmniejszyła się liczba analizowanych jednostek w klasie III z 43 do 36. 

Niestety kilka z nich spadło w rankingu do grupy obszarów wiejskich o najniższych 

Warunki życia w 2010 roku 



74 

 

warunkach życia (to m.in. Bisztynek, Górowo Iławeckie, Korsze, Reszel, Orneta oraz 

Wielbark). 

 

Rys. 13. Warunki życia na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego  

w 2019 roku 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Należy pamiętać, że rozwój obszarów wiejskich w to przede wszystkim procesy lokalne, 

które są determinowane przez silnie powiązane czynniki endogeniczne i egzogeniczne. 

Zmiany gospodarcze, społeczne i w coraz większym stopniu także środowiskowe wywierają 

presję na obszary wiejskie. Często presje te są tak duże, a możliwości przeciwdziałania im na 

obszarach wiejskich są tak ograniczone, że bardzo trudno jest zapobiec pogorszeniu się 

warunków życia, czy degradacji. Jednak dzięki połączeniu wykorzystania zasobów 

wewnętrznych i zewnętrznych, w tym wewnętrznego i zewnętrznego kapitału społecznego, 

niektóre obszary wiejskie są w stanie przekształcić swoje gospodarki i odpowiedzieć na 

potencjalny popyt miejski, a tym samym zainicjować proces wzrostu. Należy do tego 

pamiętać, że z politycznego punktu widzenia duże subsydiowanie rolnictwa, które jest jednym 

z fundamentów Unii Europejskiej, przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich tylko w 

bardzo małym stopniu, jeśli w ogóle. Jeśli obszary wiejskie mają mieć przyszłość, to nie leży 

to w rolnictwie. Podobny wniosek należy wyciągnąć również dla krajów rozwijających się. 

Dywersyfikacja gospodarki, poszukiwanie i wdrażanie nowych, pozarolniczych pomysłów 

wykorzystania zasobów produkcyjnych, ale również wzrost produktywności rolnictwa i 

Warunki życia w 2019 roku 
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spadek relatywnego udziału rolnictwa w gospodarce to także przyszłość obszarów 

wiejskich100. 

 

2.4. Potencjał inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody”  
w województwie warmińsko-mazurskim 

Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego wielu regionów jest 

wykorzystanie potencjału lokalnych zasobów. W województwie warmińsko-mazurskim 

szczególne miejsce zajmuje możliwość gospodarowania wodami powierzchniowymi – 

płynącymi, stojącymi i morskimi wewnętrznymi. Według przyjętej strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 trzy przyjęte 

do realizacji inteligentne specjalizacje regionu to ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz 

żywność wysokiej jakości. Powoduje to, że jednym z głównych elementów budowania 

przewagi konkurencyjnej województwa warmińsko-mazurskiego wśród inteligentnych 

specjalizacji jest Ekonomia wody.  

Według danych BDL GUS z 2020 roku, 137 345 ha zajmowały grunty pod wodami co 

stanowi 5.7% powierzchni województwa. Ponad 116 tys. ha stanowiły wody płynące (jeziora 

i rzeki)101, 17 244 ha wody morskie Zalewu Wiślanego oraz stojące 3 928 ha. Blisko 96% 

powierzchni wód zlokalizowane jest na obszarach wiejskich. Dlatego w krajobrazie 

najbardziej charakterystyczne dla tego regionu są jeziora, których jest prawie 1,5 tys. o 

łącznej powierzchni przekraczającej 100 tys. ha. Przeciętna jeziorność regionu wynosi 4,8%, 

co wskazuje na najwyższy wskaźnik w Polsce102. Jednak powierzchniowy udział jezior w 

                                                 

100 Li, Westlund, i Liu, „Why Some Rural Areas Decline While Some Others Not‖. 

101 „2) Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 

Do gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi zalicza się grunty, o których mowa w 

ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. 

zm.), tj.: grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, źródeł, z których cieki biorą 

początek, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym 

naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, w granicach linii brzegu, a także 

grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior 

podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem 

urządzeń piętrzących.‖ 

102 Tomasz Czarkowski Kajetan i in., „Woda i ryby jako znaczące elementy turystyki 

wiejskiej w województwie warmińsko-mazurskim‖, Komunikaty Rybackie 141, nr 4 (2014): 
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obszarze województwa jest nierównomierny. Najniższa jeziorność występuje w powiatach 

leżących na północy – bartoszyckim i braniewskim, a najwyższa – mrągowskim i giżyckim. 

W granicach województwa znajduje się blisko 860 jezior o powierzchni powyżej 5 ha, w tym 

blisko 200 – powyżej 100 ha103. Nic więc dziwnego, że społeczność Warmii i Mazur, 

zwanych również Krainą Tysiąca Jezior, wiąże z wodą także swoją gospodarczą przyszłość.  

W województwie warmińsko-mazurskim znajduje się również bogata sieć rzek, kanałów i 

innych cieków łączących jeziora104. Największym systemem połączonych ze sobą jezior 

stanowią przede wszystkim Wielkie Jeziora Mazurskie, w skład, którego wchodzą: jezioro 

Śniardwy o powierzchni 11 340 ha, jezioro Mikołajskie, Tałty, Niegocin i inne oraz kanały, z 

kompleksem jeziora Mamry, tworząc jednolity system o wyrównanym poziomie wody. 

Drugim dużym systemem jest szereg jezior połączonych Kanałem Elbląskim, największe z 

nich to: Drużno, Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Ilińsk, Drwęckie. Kanał o długości około 60 

km łączy Elbląg z Ostródą – dla pokonania różnicy poziomów między jeziorami 

dochodzących nawet do 100 m zbudowano system pochylni, przez który przetacza się statki 

na specjalnych platformach, ustawionych na szynach105. Dlatego powraca pomysł by 

rozbudować sieć połączeń między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi w tzw. Mazurskiej Pętli, 

która obok Kanału Elbląskiego powinna zwiększyć atrakcyjność turystyczną regionu. System 

Wielkich Jezior Mazurskich oraz Kanał Elbląski wraz Kanałem Ostródzkim i Iławskim 

stanowią śródlądowe drogi wodne w województwie106. 

                                                                                                                                                         

1–8; za: B Zdanowski i in., Warunki naturalne do prowadzenia gospodarki rybackiej. W: 

Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim (Olsztyn: Wyd. 

IRS, 2009). 

103 GIOŚ, „Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2004–

2012. Województwo Warmińsko-Mazurskie‖, Biblioteka Monitoringu Środowiska 

(Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2014), 

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/WARMINSKO_MAZURSKIE.pdf. 

104 Czarkowski i in., „Woda i ryby jako znaczące elementy turystyki wiejskiej w 

województwie warmińsko-mazurskim‖. 

105 GIOŚ, „Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2004–

2012. Województwo Warmińsko-Mazurskie‖. 

106 Ibid. 
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Największymi rzekami, płynącymi w całości lub częściowo przez obszar województwa są: 

Łyna, Wkra, Drwęca, Pasłęka, Pisa, Węgorapa, Omulew, Ełk, Krutynia, Wel107. Bardzo 

istotnym, stałym elementem krajobrazu regionu są tzw. oczka, czyli małe zbiorniki wodne. 

Ocenia się, że na Pojezierzu Mazurskim może ich występować nawet ok. 84 tys., średnio 4,35 

na 1 km
2
 powierzchni przede wszystkim obszarów wiejskich108. 

Ekonomia wody (ang. water economy), to kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego bazujący na największych w Polsce zasobach wód 

powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz szereg rodzajów działalności, 

które mają również duży potencjał innowacyjny. Region Warmii i Mazur jest znany109: 

 z produkcji jachtów, łodzi, a także usług związanych z tą branżą110; 

 bardzo ważnym czynnikiem rozwoju tej specjalizacji jest silna pozycja branży 

turystycznej w województwie; 

 dzięki wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważony sposób rozwój 

inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody‖ wychodzi naprzeciw potrzebom ochrony 

środowiska, w czym region ma znaczenie krajowe jak i międzynarodowe; 

 niestety, ale zasoby energetyczne rzek województwa są stosunkowo niewielkie. Nie ma 

dużych cieków o znaczącym potencjale energetycznym, co ogranicza możliwość 

pozyskania energii odnawialnej z wód płynących. Do rzek o największym potencjale 

energetycznym zalicza się: Łynę, Drwęcę i Pasłękę. Wykorzystanie potencjału 

hydroenergetycznego rzek Drwęcy i Pasłęki jest mało perspektywiczne, z uwagi na objęcie 

ich ochroną rezerwatową. 

Dlatego to turystyka, głównie na obszarach wiejskich, zajmuje najważniejsze miejsce w 

prognozowaniu wykorzystania wód powierzchniowych w strategii poprawy konkurencyjności 

regionu. Jest to istotnie atrakcyjne z punktu widzenia osób odwiedzających i turystów. Ten 

                                                 

107 Ibid. 

108 Tomasz Czarkowski i in., „Znaczenie wody i ryb w turystyce wiejskiej województwa 

warmińsko-mazurskiego‖ (oLSZTYN, 2014). 

109 SWW-M, „Uchwała nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa warmińsko-mazurskiego.‖ 

110 Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur, „Ekonomia wody‖, Ekonomia wody - 

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur, 2020, 

https://biznes.warmia.mazury.pl/specjalizacje/ekonomia-wody/. 
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dział gospodarki staje się jednym z istotnych elementów stylu życia społeczeństwa oraz jest 

specyficznym wyznacznikiem poziomu jakości życia. Czynnikiem warunkującym rozwój 

turystyki są atrakcje o charakterze przyrodniczym i antropogenicznym występujące z różnym 

nasileniem w poszczególnych miejscowościach czy regionach oraz dostarczanie usług z tym 

związanych (noclegi, gastronomia, atrakcje pozaprzyrodnicze). 

Istotnym elementem korzystania z atrakcji i usług turystycznych jest dostępność na danym 

obszarze podmiotów gospodarczych, które zaspokoją potrzeby potencjalnych turystów.   

Według raportów monitorowania inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-

mazurskiego111 w regionie było zarejestrowanych w systemie REGON 4 018. Predykcja 

(przy założeniu stałości liniowej zmian) wskazuje, że z roku na rok firm funkcjonujących w 

tej specjalizacji może przybywać o około 55 (y = -1,0921E5 + 55,9675*x; r = 0.9330; p = 

0,0007; r
2
 = 0,8705). W 2030 roku, przy takich jak do tej pory uwarunkowaniach, 

statystycznie może być około 4 312 firm.  

Najwięcej podmiotów gospodarczych wpisujących się w inteligentną specjalizację Ekonomia 

wody zarejestrowanych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku było w Sekcji I 

według PKD „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi‖. W 

2020 roku było ich blisko 80% wszystkich zakwalifikowanych podmiotów co stanowiło 

ponad 3,2 tys. jednostek organizacyjnych. Z kolei w branży „ochrona środowiska i instalacje 

wodne‖ znalazło się ponad 9% firm co wyniosło 363 form organizacyjno-prawnych. Zaledwie 

7,62% (306) to podmioty funkcjonujące w branży produkcja i naprawa statków i łodzi, a 

pozostałem, wg raportów, to 175 podmiotów (4,36%).  

Przeciętny udział podmiotów gospodarczych w ramach inteligentnej specjalizacji „Ekonomia 

wody‖ w ogólnej liczbie firm na terenach gmin wiejskich oraz na obszarach wiejskich gmin 

miejsko-wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku stanowiło blisko 

30% przy medianie 29,31% i dominancie wielokrotnej. Największy poziom analizowanego 

wskaźnika był na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Gołdap (74,7%). Prawie o 

połowę mniej można zaobserwować również na obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich 

Miłomłyn (45,4%), Frombork (44,8%), Ryn (44,3%) oraz Mikołajki (43,1%). Jak można 

                                                 

111 Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur, „Monitoring inteligentnych specjalizacji 

województwa warmińsko-mazurskiego‖, Monitoring inteligentnych specjalizacji 

województwa warmińsko-mazurskiego, 2020, 

https://biznes.warmia.mazury.pl/kategoria/raporty-i-dokumenty/monitoring-inteligentnych-

specjalizacji-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego/. 
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zauważyć są to typowe turystyczne obszary opierające swoją ofertę usługową przede 

wszystkim o dostęp do wód powierzchniowych.  

Z drugiej strony najmniejszy udział podmiotów gospodarczych w ramach „Ekonomii wody‖ 

w ogólnej liczbie firm na obszarach wiejskich był na obszarze wiejskim gminach miejsko-

wiejskiej Wielbark (3,7%), Dubeninki (9,1%) czy Budry (12,5%). Z kolei te obszary 

charakteryzują się typowym krajobrazem rolniczym.  

Pod względem omawianego wskaźnika obszary wiejskie w województwie warmińsko-

mazurskim w podziale na jednostki administracyjne charakteryzują się przeciętną 

heterogenicznością o czym świadczy poziom współczynnika zmienności równy 28,8%. 

Zróżnicowanie udziału podmiotów gospodarczych w ramach inteligentnej specjalizacji 

„Ekonomia wody‖ w obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim 

przedstawia rysunek 14. 

 

Rys. 14. Udział podmiotów gospodarczych z inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody‖ w 

ogólnej liczbie podmiotów gminy wiejskiej lub obszaru wiejskiego gmin miejsko-wiejskich w 

2020 roku (%) (sekcje PKD zakwalifikowane jako branże funkcjonujące w ramach „Ekonomii wody‖: Sekcja 

A, dział 03; Sekcja C, dział 30 i 33; Sekcja D, E, F; Sekcja H, dział 50; Sekcja F, dział 42; Sekcja H, dział 50; 

Sekcja I; Sekcja R, dział 93; Sekcja N, dział 77) 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Zatrudnienie w podmiotach z branż inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody‖, od lat jest 

rosnące. W 2015 roku pracowało 5.8 tys. pracowników by w 2020 roku liczba ta wyniosła 

udział podmiotów ekonomii wody w ogóle 
podmiotów gminy 
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ponad 7 tys. osób112. Predykcja, przy założeniu podobnych warunków rozwoju, wskazuje na 

dalsze wchłanianie zasobów ludzkich w ramach działów gospodarki zaangażowanych w tą 

specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego. Statystycznie w 2021 roku mogłoby być 

(niestety pandemia COVID-19 mogła wyhamować rozwój) ponad 8 tys. pracowników a w 

2030 nawet około 11 tys. (predykcja na podstawie regresji y = -708,0048 + 0,3543*x, r = 

0,9830; p = 0,0004; r
2
 = 0,9662).  

Jak wcześniej stwierdzono, najważniejszym elementem specjalizacji „Ekonomia wody‖ jest 

turystyka. Ten dział gospodarki opiera swoje funkcjonowanie o usługi świadczone klientom 

definiowanym jako: „osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego znajdującego się 

poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym 

służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, o ile nie jest nim zatrudnienie przez 

podmiot gospodarczy miejscowy dla odwiedzanego obszaru‖113.  

W ostatnich latach w województwie warmińsko-mazurskim można zaobserwować wzmożony 

ruch turystyczny, który niestety zmniejszył się w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19. 

W 2015 roku odnotowano 1 135 040 odwiedzających region w ramach „Ekonomii wody‖ 

(jednak tylko jako „Korzystający z turystycznych obiektów noclegowych‖, w statystykach nie 

są ujęci „turyści jednodniowi‖) głównie turystów krajowych. Liczba ta stale rosła, z 

niewielkim spadkiem w 2017 roku w stosunku do roku 2016. Już w 2019 roku odnotowano 

1 377 450 turystów jednak w 2020 nastąpił spektakularny spadek do 872 936 osób. 

Przymusowy lockdown wynikający z pandemii COVID-19 bardzo mocno zdeterminował 

długoterminowy ruch turystyczny. Ograniczenia bardzo mocno zniekształciły rynek co 

powoduje, że nie można potwierdzić statystycznie dalszego rozwoju usług turystycznych. 

Jednak należy mieć nadzieję, że w najbliższych latach sytuacja ta się poprawi i od 2021 roku 

można będzie obserwować pozytywne zmiany pod tym względem – wzrost popytu na usługi 

związane z turystyką i rekreacją.  

Wraz ze spadającą liczbą klientów można zaobserwować spadające nakłady inwestycyjne w 

podmiotach z branż inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody‖. Inwestycje w 2015 roku 

wyniosły 250 914 tys. zł by w 2020 osiągnąć poziom 238 890 tys. zł. Co prawda w okresie 

tym należy wskazać na dwa lata o bardzo skrajnych wartościach nakładów inwestycyjnych – 

                                                 

112 Ibid. 

113 GUS, „Pojęcia stosowane w statystyce publicznej - Turysta‖, 2020, 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/539,pojecie.html. 
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2016 rok to 139 123 tys. zł, a w 2018 roku aż 313 333 tys. zł, to jednak kierunek zmian 

wydaje się negatywny114. Może to być spowodowane z jednej strony nasyceniem podmiotów 

niezbędnymi inwestycjami, z drugiej strony zakończeniem wspierania ze środków 

publicznych. Innym powodem może być osiągnięty maksymalny poziom popytu lub 

niepewność przedsiębiorców w szybko zmieniających się warunkach gospodarczych.  

Z kolei pozytywnym aspektem jest rosnąca wartość dodana brutto w przedsiębiorstwach z 

branż powiązanych z inteligentną specjalizacją „Ekonomia wody‖. Wartość dodana brutto to 

wartość wszystkich wyrobów i usług wytworzonych przez wszystkie krajowe podmioty 

pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem. Jest najdokładniejszym miernikiem 

efektu ekonomicznego danego sektora. Bierze pod uwagę jedynie tę produkcję, która została 

wytworzona przy pomocy czynników produkcji pochodzących z tego sektora. Wartość 

dodana brutto opisuje przyrost wartości dóbr w danym okresie. W 2015 roku podmioty z 

omawianej specjalizacji osiągnęły aż 6.5% wartości dodanej brutto wypracowanej przez 

wszystkie firmy zarejestrowane na terenie województwa, w których pracowało co najmniej 10 

osób. W roku 2018 było to już 7,6% by w 2020 roku osiągnąć poziom 9%. Prognozy oparte o 

regresję liniową wskazują statystyczną istotność co pokazuje, że w tej branży można 

oczekiwać dalszego przyrostu wartość dodanej brutto w 2021 roku do poziomu 

przekraczającego 9% a w 2030 aż ponad 12% co może świadczyć o kierunku rozwoju 

gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim (y = -857,1095 + 0,4286*x; r = 0,9380; p 

= 0,0056; r
2
 = 0,8798).  

 

2.5. Potencjał turystyczny obszarów wiejskich  
w województwie warmińsko-mazurskim 

Istotnym atutem w rozwoju branży turystycznej na obszarach wiejskich jest nieskażone 

środowisko przyrodnicze, zwłaszcza woda w rzekach, jeziorach, oczkach wodnych i 

zbiornikach retencyjnych, umożliwiające bezpieczne uprawianie turystyki na lądzie i na 

akwenach. O wysokim popycie decydują także atrakcje turystyczne i walory krajobrazowe, 

odpowiednio przygotowana infrastruktura obiektów noclegowych i gastronomicznych, jak 

również bogata i urozmaicona oferta produktów turystycznych. Należy jednak mieć na 

                                                 

114 Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur, „Monitoring inteligentnych specjalizacji 

województwa warmińsko-mazurskiego‖. 
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uwadze zasady zrównoważonego rozwoju, aby działania związane z sukcesem gospodarczym 

tej gałęzi gospodarki przebiegały z poszanowaniem środowiska naturalnego115. 

Wypoczynek na wsi nie jest nowym zjawiskiem, jednak definicja turystyki wiejskiej 

pozostaje niejasna. Analiza definicji ujawnia cztery kluczowe aspekty turystyki wiejskiej, 

które obejmują lokalizację, zrównoważony rozwój, cechy społeczności i doświadczenia116. 

W przełomowym artykule Lane'a z 1994 roku podkreślono nadrzędną dyskusję na temat 

pięciu warunków wykorzystywanych do zdefiniowania turystyki wiejskiej: lokalizacji na 

obszarach wiejskich, funkcjonalności, skali, charakteru i wzoru miejsca. Jednak te warunki 

wydają się dyskusyjne. Turystyka wiejska nie musi być zlokalizowane na obszarach 

wiejskich, ponieważ może to być na obszarach miejskich, które obejmują funkcje wiejskie. 

Różne interpretacje obszarów wiejskich mogą sugerować, że zakres badań nad turystyką 

wiejską ewoluuje, aby dotrzeć do spektrum miejskiego, wciąż jednak kojarzony z 

tradycyjnymi i rustykalnymi cechami117.  

Turystyka wiejska preferuje bliski związek turystów z miejscową społecznością, 

wykorzystanie walorów danej wsi i jej okolicy oraz istniejącej zabudowy w taki sposób, aby 

w jak największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze i kulturowe. Agroturystyka 

natomiast jest specyficznym rodzajem turystyki wiejskiej organizowanym przez rodziny 

rolnicze z wykorzystaniem mieszkaniowo-wczasowych zasobów gospodarstwa rolnego oraz 

zasobów przyrodniczych, kulturowych i infrastrukturalnych wsi i okolicy118.  

                                                 

115 Joanna Krupa, red., Woda, żywność, turystyka – regionalne uwarunkowania 

zrównoważonego rozwoju obszarów południowo-wschodniej Polski (Dynów: Związek Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2016). 

116 Putu Devi Rosalina, Karine Dupre, i Ying Wang, „Rural Tourism: A Systematic 

Literature Review on Definitions and Challenges‖, Journal of Hospitality and Tourism 

Management 47 (1 czerwiec 2021): 134–49, doi:10.1016/j.jhtm.2021.03.001. 

117 Ibid. 

118 Jan Sikora, „Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju 

wsi i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych‖, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr nr 3(27) Krajowy i 

międzynarodowy rynek turystyczny (2014): 114–26. 
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Ciekawą systematykę umożliwiającą uporządkowania problemów z definiowaniem pojęć 

związanych z turystyką wiejską zaproponował w 2011 Thomas Wolber119. Ofertę w ramach 

turystyki wiejskiej przedstawia się tu jako trzy, wzajemnie uzupełniające się systemy, w 

ramach których są podsystemy: pobyt, gastronomia. kultura oraz wolny czas i eventy. 

Pierwsza płaszczyzna/system to turystyka na obszarach wiejskich, gdzie zależność formuł z 

obszarem wiejskim jest luźny i wynika wyłącznie z lokalizacji obiektu. Brak jest zatem 

zależności funkcjonalnej zarówno z obszarem wiejskim jak i też z rolnictwem. W ramach 

podsystemów wskazuje się120: 

a) pobyt – w hotelu, pensjonacie, domu wypoczynkowym, mieszkaniu wakacyjnym, 

pokojach prywatnych czy na campingu;  

b) gastronomia – realizowana przez restaurację, gościniec, mały wiejski punkt 

gastronomiczny (typu bar przekąskowy) z zróżnicowanym zestawem dań i napojów; 

c) kultura, wolny czas i zakupy - kąpielisko, wellness, drogi wędrówkowe, rowerowe czy 

jeździeckie, centrum informacji przyrodniczej, oferty zabawowe i odpoczynku biernego 

na wsi; 

d) event – imprezy sportowe, tematyczne wędrówki, festyny ludowe, coroczne targi, 

festiwale muzyczne, eventy sztuki, świętowanie i posiedzenia na wsi (np. imprezy 

integracyjne). 

Poziom/system drugi to turystyka wiejska, której formy są ściśle związane z wiejską kulturą 

regionalną. W ramach podsystemów wyróżnia się121: 

a) pobyt – w wiejskim zameczku, pałacu, lecz bez zaplecza rolniczego, obiekcie 

historycznym o typowo wiejskim charakterze, np. młyn; 

b) gastronomia – realizowana przez: wiejski gościniec, kawiarnię wiejską oferująca 

regionalne produkty oraz typowo wiejskie specjały kulinarne  

c) kultura, czas wolny, zakupy – jak: skansen, muzeum rodzime (krajoznawcze), wiejski 

kościół - klasztor, targ chłopski, rzemieślnicze czy chłopskie warsztaty pokazowe oraz 

przejażdżki dorożką przez wieś;  

d) event – jako: poznawanie wiejskiej, tradycyjnej techniki rzemieślniczej, święto plonów i 

inne lokalne uroczystości na wsi, koncerty w kościołach wiejskich. 

                                                 

119 za: Jerzy Oleszek, „Funkcja wypoczynkowa na wsi - próba systematyki, nowe zadania 

obszarów wiejskich‖, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2/III (2012): 57–67. 

120 Ibid. 

121 Ibid. 
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System trzeci to agroturystyka, czyli pobyt, wyżywienie, spędzenie czasu wolnego w 

gospodarstwie rolnym. Oferta turystyczna obejmuje122: 

a) pobyt – w: zagrodzie, stanicy jeździeckiej z zapleczem rolniczym, obiekcie prowadzącym 

chów koni, w gospodarstwie sadowniczym czy winiarskim; 

b) gastronomia – indywidualna w obiekcie z własnymi produktami; 

c) kultura, czas wolny, zakupy – to: muzeum rolnictwa, lokalne pokazy m.in. w zakresie 

gorzelnictwa, serowarstwa czy winiarstwa, punkty handlowe w obejściu rolniczym; 

d) event – to pokaz procesu produkcji rolniczej wraz z przetwórstwem, święto plonów 

(zboża, ziemniaki, owoce winogrona itd.). 

W powyższej systematyce brakuje kilku funkcjonujących i to nie tylko w naszym kraju 

rodzajów działalności turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej na obszarach wiejskich jak 

np. budownictwo letniskowe użytkowane wyłącznie w okresie letnim 123. Dlatego ewolucja 

pojęcia turystyki wiejskiej wskazuje, że współcześnie są to wszelkie formy turystyki, które 

prezentują wiejskie życie, sztukę, kulturę i dziedzictwo na obszarach wiejskich. Przynoszą 

społeczno-ekonomiczne korzyści lokalnej społeczności. Umożliwiają interakcje między 

turystami i mieszkańcami pozwalając na większe wzbogacenie doświadczenia turystycznego. 

Turystyka wiejska jest działalnością, która ma miejsce na obszarach wiejskich. Jest to 

zjawisko wieloaspektowe i może obejmować turystykę w gospodarstwie rolnym 

(agroturystykę), jak również turystykę kulturową, przyrodniczą, przygodową, ekoturystykę i 

in. mające miejsce na wsi. W przeciwieństwie do konwencjonalnej turystyki, turystyka 

wiejska ma pewne typowe cechy: jest zorientowana na doświadczenie, zlokalizowana w słabo 

zaludnionych obszarach, głównie w środowisku naturalnym, charakteryzuje się sezonowością 

pobytów, lokalnymi wydarzeniami i opiera się na zachowaniu kultury, dziedzictwa i tradycji 

wsi124. Należy dodać, że wśród kluczowych Obszarów Wsparcia Planu Strategicznego WPR 

na lata 2021-2027 jest tzw. rolnictwo społeczne. Jest to innowacyjne podejście do rolnictwa, 

które polega na wdrażaniu usług społecznych w gospodarstwach rolnych. Dostarczanie tych 

usług musi opierać się o zasoby i aktywności tego typu jednostek gospodarczych. Wynika z 

tego, że podstawą funkcjonowania gospodarstwa rolnego powinna być jego 

wielofunkcyjność, która pozwala zaspokajać w gospodarstwie rolnym potrzeby nie tylko 

                                                 

122 Ibid. 

123 Ibid. 

124 Andrzej Matczak, „Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich‖, Studia KPZK, nr 162 

(2015): 63–82. 
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produkcyjno-rynkowych, ale także pozarolnicze takie jak środowiskowe, kulturowe, 

gospodarcze i społeczne. Podstawowe aktywności w ramach rolnictwa społecznego to 

agroturystyka, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze i jest to realizowane w ramach 

działań pedagogicznych, integracji w świecie pracy i włączenia społecznego, zajęć 

reedukacyjnych i terapeutycznych, czy poprzez usługi opiekuńcze125.  

Możliwości rozwoju turystki na terenie danego regionu wynikają z posiadanych zasobów, 

elementów i środków, które mogą zostać wykorzystane. Zatem potencjał turystyczny 

obejmuje całość istotnych składników oferty turystycznej danego obszaru (np. wiejskiego) i w 

związku z tym jest rozumiany jako suma elementów, które posiadają znaczenie dla 

turystycznej przydatności i atrakcyjności obszaru. W analizie potencjału turystycznego 

wykorzystano zestaw wskaźników opracowanych na podstawie danych dla obszarów 

wiejskich w układzie gmin (ze względu na brak możliwości rozdzielenia niektórych 

zmiennych na miasto i obszar wiejski) dla województwa warmińsko-mazurskiego Banku 

Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2010-2020. Przy doborze 

zmiennych kierowano się literaturą przedmiotu 126 oraz dostępnością i kompletnością danych 

BDL GUS. Wybrano 19 wskaźników charakteryzujących badane zjawisko (tabela 2), 

odnoszących się do dziedzin związanych z ruchem turystycznym, zagospodarowaniem 

turystycznym, funkcjonującymi na danym obszarze przedsiębiorstwami turystycznymi, 

walorami turystycznymi, ochroną środowiska, występującą infrastrukturą techniczną czy 

stanem finansów gminy. 

                                                 

125 CDR, „Rolnictwo społeczne‖, 2018, https://www.cdr.gov.pl/rozwoj-obszarow-

wiejskich/rolnictwo-spoleczne. 

126 Agata Balińska, Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów 

peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski (Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016); 

Ewa Ferens, „Turystka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na 

przykładzie województwa mazowieckiego‖, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr nr 102 (2013): 113–25; Wiesława 

Kuźniar, „Potencjał turystyczny jako element konkurencyjności wiejskiego obszaru recepcji 

na przykładzie podkarpacia‖, Economic and Regional Studies 6, nr 3 (2013): 97–110; Adam 

R. Szromek, „Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji 

turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich‖, Studia Ekonomiczne / 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr nr 132 Zastosowania metod matematycznych w 

ekonomii i zarządzaniu (2013): 91–103. 
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Tabela 2. Wskaźniki charakteryzujące potencjał turystyczny obszarów wiejskich w 

województwie warmińsko-mazurskim 

Grupa zmiennych Kod zmiennej S/D Zmienne diagnostyczne 

Ruch turystyczny 

x1 S 
Udzielone noclegi turystom zagranicznym/liczba 

mieszkańców*100 (wsk. „Charvata‖) 

x2 S 
Liczba turystów zagranicznych korzystających z 

noclegów/pow. obszaru w km
2
 (wsk. „Deferta‖) 

x3 S 
Liczba turystów zagranicznych /liczba 

mieszkańców*100 (wsk. „Schneidera‖) 

Zagospodarowanie 

turystyczne 

x4 S 
Liczba miejsc noclegowych/liczba 

mieszkańców*100 (wsk. Baretjea-Deferta 

x5 S Liczba miejsc noclegowych/powierzchnię gminy 

x6 S 
Udzielone noclegi turystom zagranicznym/liczba 

miejsc noclegowych 

Przedsiębiorstwa 

turystyczne 

x7 S Udział podmiotów w sekcji I (%) 

x8 S 
Liczba podmiotów PKD sekcji I na 1000 

mieszkańców 

Walory turystyczne 

x9 S Udział obszarów prawnie chronionych (%) 

x10 S Udział wód powierzchniowych (%) 

x11 S Udział lasów (%) 

x12 S Ścieżki rowerowe na 100 km
2
 

Ochrona środowiska 

x13 D 
Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu 

roku w t na 1km
2
 

x14 D 
Ścieki przemysłowe i komunalne w dam

3
 na 1 

km
2
 powierzchni 

Infrastruktura 

techniczna 

x15 S Sieć wodociągowa na 100 km
2
 

x16 S Sieć kanalizacyjna na 100 km
2
 

x17 S Sieć gazowa na 100 km
2
 

Finanse gminy 

x18 S 
Udział wydatków na turystykę w wydatkach 

ogółem (%) 

x19 S 
Udział dochodów w dziale turystyka w 

dochodach ogółem (%) 

S – stymulanta; D - destymulanta 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przy zastosowaniu syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga (metoda opisana w rozdziale 2) 

gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego zostały 

uszeregowane pod względem poziomu potencjału turystycznego oraz podzielono na cztery 

klasy:  

 I (wysoki poziom potencjału turystycznego)      ̅     
, 

 II (średni wyższy poziom potencjału turystycznego)   ̅       ̅     
, 
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 III (średni niższy poziom potencjału turystycznego)   ̅      
      ̅, 

 IV (niski poziom potencjału turystycznego)      ̅     
,  

Należy przypomnieć, że syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga Si przyjmuje na ogół wartości 

z przedziału (0,1). Im jego wartości są bliższe 1, tym jest wyższy poziom badanego zjawiska 

w obiekcie. Im gmina bardziej zbliżona do wzorca rozwoju, tym wyższy jest jej poziom 

potencjału turystycznego. 

Można zaobserwować, że w 2010 roku w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w 

województwie warmińsko-mazurskim przeciętny poziom potencjału turystycznego wyniósł 

0,13 (przy medianie 0,11 i dominancie wielokrotnej), zatem jest stosunkowo niski. Należy 

dodatkowo podkreślić, że omawiany miernik charakteryzował się silną heterogenicznością 

przestrzenną o czym świadczy współczynnik zmienności na poziomie 50,25%.  

Wysoki potencjał turystyczny w 2010 był w 11 gminach, a średni wyższy w 24. Najlepsze 

warunki w ramach omawianego miernika były w regionach mocno skorelowanych z 

występowaniem wód powierzchniowy. Dlatego najwyższe wartości w rankingu osiągnęły 

gminy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Mikołajki (max Si w województwie = 0,51), Ryn 

(0,31), Węgorzewo (0,24), Giżycko (0,23), Ruciane-Nida (0,21), Pozezdrze (0,19), Mrągowo 

(0,12), Piecki (0,18), Miłki (0,18), Pisz (0,13) oraz dodatkowo Sorkwity (0,22); Powiśla: 

Frombork (0,33) oraz Tolkmicko (0,18); Pojezierza Iławskiego: Iława (0,20), Miłomłyn 

(0,25), Susz (0,13), Ostróda (0,17), Łukta (0,15) i Morąg (0,14). Dosyć wysoki w rankingu 

poziom można obserwować wokół miasta Olsztyn – Stawiguda (0,20), Gietrzwałd (0,19), 

Purda (0,16), Olsztynek (0,14) czy Barczewo (0,13), oraz miasta Szczytno: Jedwabno (0,16), 

Pasym (0,15), Szczytno (0,13), Biskupiec (0,13) czy Świętajno (0,13). Na południu regionu 

bardzo wysoki potencjał turystyczny osiągnęła gmina miejsko-wiejska Lidzbark (0,22), a na 

wschodzie Dubeninki (0,14). 

Interesujące jest to, że według rankingu w 2010 roku nie było w województwie warmińsko-

mazurskim jednostek w klasie IV o niskim poziomie potencjału turystycznego. Jednak 

najniższą wartość omawianego miernika (klasa III) osiągnęło 65 gmin: Pasłęk (0,07), Świątki 

(0,07), Gronowo Elbląskie (0,07), Barciany (0,07), Rychliki (0,07), Płoskinia (0,07), 

Wieliczki (0,07), Sępopol (0,08) czy Lelkowo (0,08). Jak można zauważyć na terenie tych 

jednostek administracyjnych wody powierzchniowe stanowiły niewielki udział.  

Ciekawie przedstawia się także przestrzenna lokalizacja dominujących obszarów pod 

względem atrakcyjności turystycznej w aspekcie komunikacyjnym – większość z nich 

położona jest wzdłuż drogi krajowej nr 16.  
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Zróżnicowanie przestrzenne potencjału turystycznego w gminach wiejskich i miejsko-

wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim przedstawia rysunek 15. 

 

Rys. 15. Potencjał turystyczny gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie 

warmińsko-mazurskim w 2010 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W roku 2020 przeciętny poziom potencjału turystycznego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 

województwa warmińsko-mazurskiego dalej był stosunkowo niski i dodatkowo spadł do 

wartości 0,11 przy medianie 0,09 i wielokrotnej dominancie. Niewątpliwie duży wpływ miał 

lockdown związany z pandemią COVID-19 skutkujący ograniczeniami w podróżowaniu 

zarówno turystów zagranicznych jak i krajowych. Mimo wszystko charakter zróżnicowania 

przestrzennego pozostał podobny – silne zróżnicowanie o współczynniku zmienności 50,25%. 

Układ funkcjonalny był również identyczny – najwyższe wartości potencjału turystycznego to 

jednostki Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Powiśle, część Pojezierza iławskiego, obszary 

na południe od miasta Olsztyn. Nadal można obserwować ich rozmieszczenie wzdłuż drogi 

krajowej nr 16.  

Istotne jest również to, że według rankingu w 2020 roku dalej nie było w województwie 

warmińsko-mazurskim obszarów wiejskich w klasie IV o niskim poziomie potencjału 

turystycznego. Niestety, ale liczba analizowanych jednostek administracji publicznej z 

wysokim potencjałem turystycznym zmniejszyła się z 11 w 2010 do 10 w 2020. Do klasy 
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niższej, aczkolwiek dalej jest to średni-wyższy poziom, spadły: Stawiguda (0,15), Miłomłyn 

(0,15), Iława (0,13) czy Lidzbark (0,12). Do klasy najwyższej zakwalifikowały się za to 

Piecki (0,20), Gietrzwałd (0,19) oraz Tolkmicko (0,17). W grupie gmin o średnim-wyższym 

poziomie było 25 jednostek, a o średnim niższym 65. Zróżnicowanie przestrzenne potencjału 

turystycznego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim 

przedstawia rysunek 15. 

 

Rys. 16. Potencjał turystyczny gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie 

warmińsko-mazurskim w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza wpływu poszczególnych czynników na poziom potencjału turystycznego metodą 

regresji wskazała, które z nich są istotne dla zwiększania konkurencyjności gmin wiejskich i 

miejsko-wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku pod tym względem. 

Na podstawie wyników należy stwierdzić, że oszacowany model pozwala wyjaśnić ponad 

97% zmienności oryginalnej zmiennej zależnej „potencjał turystyczny‖. Przeciętna różnica 

między zaobserwowanymi wartościami zmiennej objaśnianej i wartościami teoretycznymi 

wynosi 0,01. Wartość statystyki F(11,88)=254,74 i odpowiadający jej poziom 

prawdopodobieństwa testowego p (poniżej 0,05) potwierdzają istotny statystycznie związek 

liniowy. Ponadto wartości statystyki t(88) wskazują, że wyraz wolny i współczynniki regresji 

również istotnie różnią się od zera. Zatem równanie wpływu uwarunkowań na potencjał 

będzie wyglądał następująco: 
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Potencjał turystyczny = 0,040360 + 0,001384*x3 + 0,009177*x5 + 0,004004*x6 + 

0,003417*x7 + 0,000298*x9 + 0,000876*x10 – 0,006536*x14 + 0,000202*x15 + 

0,000308*x16 + 0,000725*x17 + 0,009906*x18 

co oznacza:  

a) jeśli wskaźnik liczby turystów zagranicznych w stosunku do liczby mieszkańców*100 

(wsk. „Schneidera‖) wzrośnie to potencjał turystyczny wybranego obszaru zwiększy się o 

0,001384, przy złożeniu, że pozostałe zmienne się nie zmienią; 

b) jeśli liczba miejsc noclegowych w stosunku do powierzchni gminy zwiększy się to 

potencjał turystyczny wybranego obszaru zwiększy się o 0,009177, przy złożeniu, że 

pozostałe zmienne się nie zmienią; 

c) jeśli udzielone noclegi turystom zagranicznym w stosunku do liczby miejsc noclegowych 

zwiększą się to potencjał turystyczny wybranego obszaru zwiększy się o 0,004004, przy 

złożeniu, że pozostałe zmienne się nie zmienią; 

d) jeśli udział podmiotów z sekcji I PKD zwiększy się to potencjał turystyczny wybranego 

obszaru zwiększy się o 0,003417, przy złożeniu, że pozostałe zmienne się nie zmienią; 

e) jeżeli udział obszarów prawnie chronionych zwiększy się to potencjał turystyczny 

wybranego obszaru zwiększy się o 0,000298, przy złożeniu, że pozostałe zmienne się nie 

zmienią; 

f) jeśli udział wód powierzchniowych zwiększy się to potencjał turystyczny wybranego 

obszaru zwiększy się o 0,000876, przy złożeniu, że pozostałe zmienne się nie zmienią; 

g) jeśli ilość ścieków przemysłowych i komunalnych w dam
3
 na 1 km

2
 powierzchni 

zwiększy się to potencjał turystyczny wybranego obszaru zmniejszy się o 0,006536, przy 

złożeniu, że pozostałe zmienne się nie zmienią; 

h) jeśli długość sieci wodociągowa na 100 km
2
 powierzchni gminy zwiększy się to potencjał 

turystyczny wybranego obszaru zwiększy się o 0,000202, przy złożeniu, że pozostałe 

zmienne się nie zmienią; 

i) jeśli długość sieci kanalizacyjnej na 100 km
2
 powierzchni gminy zwiększy się to potencjał 

turystyczny wybranego obszaru zwiększy się o 0,000308, przy złożeniu, że pozostałe 

zmienne się nie zmienią; 

j) jeśli długość sieci gazowej na 100 km
2
 powierzchni gminy zwiększy się to potencjał 

turystyczny wybranego obszaru zwiększy się o 0,000725, przy złożeniu, że pozostałe 

zmienne się nie zmienią; 
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k) jeśli udział wydatków na turystykę w wydatkach ogółem zwiększy się to potencjał 

turystyczny wybranego obszaru zwiększy się o 0,009906, przy złożeniu, że pozostałe 

zmienne się nie zmienią. 

Specyficznym elementem turystyki wiejskiej o rosnącym znaczeniu jest wspominana już 

wcześniej agroturystyka, znana w Polsce od dawna jako tzw. „wczasy pod gruszą‖. Waga 

ekonomiczna przypisywana agroturystyce, jako sile napędowej procesów rozwoju lokalnego i 

regionalnego, znajduje potwierdzenie w ustawodawstwie, zarówno na poziomie krajowym, 

jak i na poziomie Unii Europejskiej, zważywszy, że obydwa obejmują działalność 

agroturystyczną jako integralny składnik polityk ukierunkowanych na obszary wiejskie i 

regionalne127. Należy jednak zaznaczyć, że w Polsce rolnik musi zgłosić się do ewidencji 

innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w urzędzie gminy właściwego pod 

względem miejsce położenia obiektu. Powoduje to przymus spełnienia minimalnych 

wymagań odnoszących się do wyposażenia bazy noclegowej (zał. Nr 7 Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r.), oraz oświadczenia, że obiekt spełnia 

wymagania przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane, określone innymi przepisami. Z kolei 

osoby, które nie są rolnikiem lub rolnik nie spełniający powyższych warunków powinny 

zarejestrować działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Rozwój agroturystyki może uzupełnić dochód małym podmiotom, jednocześnie tworząc 

miejsca pracy oraz stymulować rozwój lokalny. Świadoma, zrównoważona działalność 

gospodarcza tego typu powinna przynosi korzyści lokalnym społecznościom pod względem 

gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Warto podkreślić, iż wpływa również na 

rozwój pokrewnych gałęzi, wśród których wymienić można gastronomię, handel czy 

przetwórstwo. Dlatego jest polecana nie tylko jako narzędzie poprawy indywidualnej sytuacji 

ekonomicznej, ale także często jako kierunek zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na 

obszarach wiejskich, o różnych kontekstach kulturowych i społecznych na całym świecie128. 

Na znaczeniu zyskuje też tzw. turystyka jednodniowa, jeszcze do niedawna nie klasyfikowana 

jako forma turystyki. Są to krótkie pobyty turystów w danym miejscu i korzystanie z 

przygotowanych w nim atrakcji, bez noclegu129. 

                                                 

127 Sgroi, Donia, i Mineo, „Agritourism and Local Development‖. 

128 Xiaowen Jin i in., „Agritourism Development in the USA: The Strategy of the State of 

Michigan‖, Sustainability 13, nr 20 (styczeń 2021): 11360, doi:10.3390/su132011360. 

129 MRiRW, „Turystyka wiejska i agroturystyka w perspektywie finansowej 2014-2020‖ 

(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015), 
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Według GUS kwatera agroturystyczna to rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który 

stanowią pokoje i domy mieszkalne oraz przystosowane budynki gospodarcze (po adaptacji) 

w gospodarstwach wiejskich (rolnych, hodowlanych, ogrodniczych czy rybackich), będące 

własnością rolników, wynajmowane turystom na noclegi za opłatą130. Agroturystyka jest 

jedną z kilkunastu rodzajów turystyki, która odznacza się pewnymi cechami specyficznymi 

odróżniającymi ją od pozostałych. Podczas gdy w przypadku turystyki wiejskiej 

infrastrukturę turystyczną tworzą hoteliki, pensjonaty, schroniska, prywatne domy letniskowe, 

małe kempingi zlokalizowane w obrębie wsi, ale też i pokoje gościnne, które mogą być 

udostępniane przez rolników, w przypadku agroturystyki te ostatnie są podstawą jej 

infrastruktury131. 

W 2020 roku pod względem liczby turystycznych obiektów noclegowych województwo 

warmińsko-mazurskie zajmowało 9 lokatę w Polsce, a pod względem miejsc noclegowych 7 

lokatę. W regionie baza noclegowa charakteryzuje się przewagą hoteli i kwater 

agroturystycznych. W katalogu gospodarstw agroturystycznych, opracowanym w 2019 roku 

przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego występowało 797 gospodarstw, które przyjmowały turystów132. 

Oferta jest bardzo zróżnicowana, od małych i prostych gospodarstw rodzinnych po luksusowe 

posiadłości, z usługami najwyższej jakości. Kwatery agroturystyczne, stanowiły 12,24% 

                                                                                                                                                         

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwjEgoDdveXzAhXqpYsKHVXZDwMQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2

Fwww.gov.pl%2Fattachment%2Fd82c5ba5-e1cd-4d3d-a8d8-

d40f20e510e2&usg=AOvVaw1hiS9e--q3zlOppsH14JxA. 

130 GUS, „Kwatera agroturystyczna‖, 2020, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-

pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/899,pojecie.html. 

131 Kazimierz Niewiadomski, „Agroturystyka a turystyka – ze szczególnym uwzględnieniem 

relacji do przestrzeni wiejskiej na przykładzie obszaru woj. podlaskiego‖, Zeszyty Naukowe 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i 

Marketing 52, nr 03 (2010): 456–67. 

132 Bożena Żakowska, „Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-

mazurskim w 2020 roku‖ (Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, Departament Turystyki, 2021), 

https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/strategia-i-analizy-z-zakresu-turystyki. 
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obiektów noclegowych, a dysponowały jedynie 2,53% miejsc noclegowych133. Problem jest 

taki, że publiczne statystyki obejmują tylko turystów korzystających z oficjalnej bazy 

noclegowej., a na obszarach wiejskich są tysiące turystów na jachtach, które nie są ujmowane 

w statystykach. Do tego dochodzą kwatery prywatne, które działają w szarej strefie134. 

Kwatery i gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane są przede wszystkim na terenie 

powiatów: mrągowskiego, giżyckiego, węgorzewskiego, ełckiego i lidzbarskiego oraz gmin 

wiejskich: Mikołajki, Purda, Grunwald, Ełk, Iława, Ruciane-Nida, Biskupiec135.  

 

2.6. Podsumowanie 
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce spowodował pojawienie się nowych 

form aktywności ludności wiejskiej. Jednym z najczęściej spotykanych przejawów 

przedsiębiorczości jest pozarolnicza działalność gospodarcza, bowiem prowadzenie 

tradycyjnego gospodarstwa rolnego bardzo często nie zapewnia jego właścicielom 

satysfakcjonującego poziomu dochodu. Wielu rolników decyduje się w związku z tym na 

świadczenie usług agroturystycznych, edukacyjnych czy też terapeutycznych w swoich 

gospodarstwach, zyskując tym samym dodatkowe, alternatywne źródła dochodów. W 

długofalowych strategiach rozwoju na obszarach ze sprzyjającymi uwarunkowaniami, np. 

występowanie wód powierzchniowych, znaczenie sektora turystycznego powinno rosnąć. Co 

prawda w krótkoterminowej perspektywie turystyka jest wrażliwa na zmiany zachodzące w 

jej otoczeniu, takie jak sytuacja gospodarcza, zagrożenia dla zdrowia czy ekstremalne 

zjawiska pogodowe, co zostało unaocznione w latach 2020-21 z powodu pandemii COVID-

19, jednak należy oczekiwać wzrostu zainteresowania tego typu usługami (np. wzrost popytu 

po zniesieniu niektórych obostrzeń pandemicznych). Wniosek jest taki, że zachodzą zmiany w 

podaży turystyki na obszarach wiejskich, która w coraz większym stopniu koncentruje się na 

promocji, rozwoju i podnoszeniu wartości środowiska wiejskiego i przyrodniczego. 

                                                 

133 Ibid. 

134 Bożena Żakowska, „Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-

mazurskim w 2019 roku‖ (Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, Departament Turystyki, 2020), 

https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/strategia-i-analizy-z-zakresu-turystyki. 

135 SWW-M, „Uchwała nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa warmińsko-mazurskiego.‖ 
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Wprowadzenie takich modeli do wiedzy przedsiębiorców może mieć praktyczne znaczenie, 

pozwalając im z góry ocenić czy warto zainwestować swój czas i pieniądze w konkretny 

projekt agroturystyczny136. 

Obszary wiejskie w województwie warmińsko-mazurskim są szczególnie predysponowane do 

rozwoju turystki w kontekście inteligentnej specjalizacji tego regionu „Ekonomia wody‖. 

Jednak niezbędne jest tworzenie sprzyjających warunków powstawania zarówno podmiotów 

pozarolniczych jak i gospodarstw wielofunkcyjnych z możliwością prowadzenia działalności 

agroturystycznej. Oczywiście należy także uwzględniać problemy związane z nadmiarem 

nieuświadomionych turystów, co może rodzić problemy środowiskowe. Dlatego dalszy, 

szybki rozwój turystyki na obszarach wiejskich musi uwzględnić zrównoważony rozwój 

powiązany z edukacją mieszkańców jak i turystów.  

Kreowanie wizerunku atrakcyjnego turystycznie regionu tworzy potencjał przewagi 

konkurencyjnej. Predyspozycje i oferta regionu wpisują się w aktualne trendy rozwoju 

turystyki i potrzeby turystów (m.in. aktywność fizyczna, „moda na eko‖, zdrowie i uroda, 

dziedzictwo kulinarne i zdrowa żywność, agroturystyka, oferta prestige), a jej rozwój 

powinien realizować zasadę zrównoważonego rozwoju 137. Istotnym czynnikiem mającym 

wpływ na rozwój funkcji turystycznej na obszarach wiejskich jest pojawienie się nowych 

przestrzeni turystycznych, rozumianych jako te tereny, które są przez turystów 

wykorzystywane od niedawna (np. parki lub wioski tematyczne, czy przestrzenie związane z 

grami terenowymi albo realizacją filmów i seriali telewizyjnych)138. 

W ramach rozwoju turystyki w oparciu o wody powierzchniowe występujące w regionie i 

„Ekonomię wody‖ zaleca się dla obszarów wiejskich139:  

                                                 

136 Sgroi, Donia, i Mineo, „Agritourism and Local Development‖. 

137 SWW-M, „Uchwała nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa warmińsko-mazurskiego.‖ 

138 Wojciechowska, „Obszary wiejskie i ich funkcja turystyczna a przynależność Polski do 

Unii Europejskiej‖. 

139 na podstawie: SWW-M, „Uchwała nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.‖ 
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 rozwój turystyki wodnej, aktywnej i biznesowej w oparciu o istniejące walory i potencjały 

obszaru, a także uwzględniając porę roku (żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie, 

nurkowanie, surfing, bojery, wędkarstwo); 

 kooperację marketingową co powinno skutkować utworzeniem wspólnego produktu 

turystycznego z wykorzystaniem potencjału wszystkich gmin; 

 wykorzystanie powiązań wodnych dla tworzenia wspólnej oferty turystycznej (np. Kanał 

Elbląski i jego odgałęzienia, Kanał Iławski, lokalne szlaki kajakowe); 

 kształtowanie zagospodarowania turystycznego z uwzględnieniem uwarunkowań 

środowiska przyrodniczego, w szczególności wokół jezior występujących na danym 

obszarze; 

 wykorzystanie wędkarskich walorów regionu – rozwój innych form aktywności 

gospodarczych związanych z rybactwem i rybołówstwem (wędkarstwo, turystyka 

rybacka, agroturystyka, gastronomia rybna); 

 wykorzystanie części obiektów stawowych w ofercie turystycznej regionu (agroturystyka 

powiązana z wędkarstwem, tworzenie łowisk specjalnych); 

 realizowanie na obszarach wiejskich tzw. turystyki wypoczynkowej w regionach 

atrakcyjnych turystycznie (obszary pojezierzy); szczególnie w domach letniskowych (tzw. 

drugie domy), zlokalizowanych głównie nad jeziorami;  

 promowanie nie tylko walorów środowiskowych i różnych form wypoczynku, rekreacji i 

turystyki na obszarach wiejskich, ale także wydarzeń artystycznych, kulturalnych, 

sportowych, również w miastach regionu; 

 pewien potencjał (głównie cenowy) może być związany z realizacją usług turystyki 

zdrowotnej oraz religijnej;  

 organizowanie turystyki poznawczej z wykorzystaniem szlaków i tras turystycznych oraz 

miejsc i obiektów będących przedmiotem różnych zainteresowań turystów, którą można 

realizować zarówno na obszarze całego województwa jak również uwzględniając 

niedaleko położone miast (np. trasy kajakowe, ścieżki rowerowe wzdłuż wód 

powierzchniowych).  

Jednak do najważniejszych problemów i barier rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w 

województwie warmińsko-mazurskim, przede wszystkim zalicza się zagrożenia dla walorów i 

zasobów środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz krajobrazu m.in. poprzez140: 

                                                 

140 na podstawie: Ibid. 
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 brak jasno określonych zasad udostępniania obszarów na potrzeby zagospodarowania 

turystycznego z uwzględnieniem pojemności i chłonności turystycznej oraz rekreacyjnej 

obszarów, 

 lokalizację obiektów obniżających walory widokowe miejsca, szczególnie na obszarach 

atrakcyjnych turystycznie, 

 lokalizację obiektów mieszkaniowych oraz usługowych, w tym turystycznych o niskiej 

jakości estetycznej, w obrębie rejonów atrakcyjnych turystycznie, w tym na obszarach 

cennych przyrodniczo bez zachowania standardów ochrony środowiska i krajobrazu; 

szczególnym rodzajem zabudowy są budynki rekreacji indywidulanej lokalizowane nad 

jeziorami, często o charakterze substandardowym, z nieuregulowaną gospodarką wodno-

ściekową, 

 postępującą degradację dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności zanikanie 

walorów w wyniku grabieżczej działalności człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STAN I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INTELIGENTNYCH 

SPECJALIZACJI NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH141 

                                                 

141 Opracowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

Plan Operacyjny na lata 2020-2021 

Raport z badań nt.:  

WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ 

OBSZARÓW WIEJSKICH. 

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Towarowa 9/101A, 10-416 Olsztyn 

2,94 ark, wyd. (bez załączonych zestawień) 
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3.1. Wprowadzenie 

W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła „Strategię Europa 2020‖ – strategię na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.  

W tym dokumencie wskazano trzy priorytety zakładające wzrost: 

 inteligentny (ang. smart growth), czyli oparty na wiedzy i innowacjach, 

 zrównoważony (ang. sustainable growth), dotyczący transformacji w kierunku gospodarki 

konkurencyjnej i niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów, 

 sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieraniu gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

 Podstawą wdrażania tych założeń są opracowane przez wszystkie regiony państw 

członkowskich UE (w przypadku Polski województwa), jak i przez te państwa (na szczeblu 

krajowym) strategie inteligentnej specjalizacji (KIS).  

 Strategia inteligentnej specjalizacji określa m.in. obszary skupienia inwestycji,  

co w założeniach służyć ma transformacji gospodarki krajowej w kierunku gospodarki 

efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne oraz tworzenie innowacyjnych 

rozwiązań społeczno-gospodarczych wspierających transformację. Inteligentne specjalizacje 

uwzględniają: 

 istniejący potencjał naukowy oraz biznesowy w obszarze badań, rozwoju i innowacji, 

 aktualne możliwości rozwoju gospodarki, 

 istniejące powiązania kooperacyjne w ramach obszarów specjalizacji, 

 trendy rozwojowe i nisze rynkowe, w których kraj posiada lub może mieć przewagi  

w konkurowaniu z innymi krajami. 

 Zidentyfikowanie inteligentnych specjalizacji pozwala skupić inwestycje w obszarach 

o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym, czyli na obszarach, które mogą 

przynieść gospodarce najwięcej korzyści. Inteligentne specjalizacje można określić mianem 

„kompasu‖ dla inwestycji w badania i innowacje, a dzięki aktywnemu zaangażowaniu 

przedsiębiorców i naukowców w proces definiowania specjalizacji, umożliwiają one 

skuteczniejsze wdrażanie rozwiązań technologicznych oraz zwiększają szanse na szybszy 

zwrot z poczynionych inwestycji. 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
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 Zgodnie ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-

mazurskiego do roku 2030142 inteligentne specjalizacje regionu obejmują: ekonomię wody, 

żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. W przypadku obszarów wiejskich 

ważne znaczenie dla ich rozwoju mają dwie pierwsze, a więc ekonomia wody oraz żywność 

wysokiej jakości. Niniejsze opracowanie ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy z zakresu  

determinant i stanu zaawansowania procesu formowania się systemu przyczyniającego się do 

wdrażania dwóch wybranych inteligentnych specjalizacji w województwie warmińsko-

mazurskim. Obydwie wskazane specjalizacje mają ścisły związek z rozwojem obszarów 

wiejskich.  

3.2. Obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego na tle Polski  

i innych województw 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru 

urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego143 do obszarów wiejskich 

zalicza się wszystkie gminy wiejskie oraz części gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem 

terenów zajmowanych przez miasta w tych gminach. 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obszary wiejskie w Polsce 

obejmują blisko 93% terenu kraju i na przestrzeni ostatnich lat systematycznie, chociaż  

w niewielkim stopniu, ulegają zmniejszeniu (Tab. 1). Spośród wszystkich regionów kraju 

najwyższy odsetek stanowiły one w 2020 roku w województwach: warmińsko-mazurskim 

(97,4%), lubelskim (95,9%), kujawsko-pomorskim i podlaskim (95,4%). Stosunkowo 

najmniejszy obszar stanowią one w województwach: śląskim (69,3%) oraz dolnośląskim  

i małopolskim (89,1%). Główną przyczyną zmniejszania się obszarów wiejskich jest 

nadawanie praw miejskich wcześniejszym wsiom - ich liczba wzrosła z 883 w roku 2000 do 

954 w roku 2020144.  

                                                 

142 https://strategia.warmia.mazury.pl/sejmik-przyjal-strategie-spoleczno-gospodarcza-do-

2030-roku/ 

143 Dz. U. z 1998 r. poz. 1031, z późn. zm. 

144 

https://www.polskawliczbach.pl/najwieksze_miasta_w_polsce_pod_wzgledem_liczby_ludnos

ci 
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Tabela 1. Udział powierzchni obszarów wiejskich w Polsce wg województw w latach 2004 - 

2020 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA...............................

.... 93,2 93,2 93,1 93,0 92,9 

Dolnośląskie..........................

... 89,1 89,0 88,9 89,2 89,1 

Kujawsko-

pomorskie.............. 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 

Lubelskie...............................

... 96,2 96,2 96,1 96,0 95,9 

Lubuskie................................

.... 95,5 95,4 95,4 93,8 93,7 

Łódzkie..................................

... 93,8 93,7 93,6 93,6 93,5 

Małopolskie...........................

... 89,1 89,3 89,1 89,1 89,1 

Mazowieckie.........................

.... 94,0 93,9 93,9 93,9 93,8 

Opolskie................................

.... 91,9 91,9 91,9 91,9 91,0 

Podkarpackie.........................

.... 94,1 93,8 93,4 93,3 93,0 

Podlaskie...............................

.... 95,5 95,4 95,4 95,4 95,4 

Pomorskie..............................

.... 94,0 94,0 93,9 94,2 94,1 

Śląskie...................................

.... 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 

Świętokrzyskie......................

.... 94,4 94,3 94,3 94,2 93,3 

Warmińsko-

mazurskie.............. 97,5 97,5 97,5 97,5 97,4 

Wielkopolskie.......................

..... 95,0 95,0 95,0 94,9 94,8 

Zachodniopomorskie.............

.... 94,0 94,0 93,8 93,8 93,6 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 W strukturze obszarów wiejskich w Polsce największy odsetek stanowią użytki rolne 

(61,3%) oraz grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (30,5%). W poszczególnych 

województwach sytuacja pod tym względem jest znacznie zróżnicowana - odsetek użytków 

rolnych waha się od 47,1% w województwie lubuskim do 71,1 % w województwach 

lubelskim i łódzkim (Tab. 2). W województwie warmińsko-mazurskim odsetek ten jest niższy 
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od średniej krajowej, wynosi 57,1%, natomiast wyższy od średniej krajowej jest odsetek 

obszarów zajmowanych przez grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (32,9%). 

Tabela 2. Kierunki wykorzystania powierzchni obszarów wiejskich w Polsce wg województw 

w 2020 roku 

Wyszczególnienie 

Użytki 

rolne 

razem 

Grunty 

leśne oraz 

zadrzewi

one i 

zakrzewi

o-ne 

razem 

Grunty 

pod 

wodami 

razem 

Grunty 

zabudowa

ne i 

zurbanizo

-wane 

razem 

Użytki 

ekologiczn

e 

Tereny 

różne 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA...................

... 61,3 30,5 2,1 5,7 0,1 0,3 

Dolnośląskie.............

... 60,0 31,1 0,9 7,4 0,2 0,4 

Kujawsko-

pomorskie... 67,2 24,2 2,7 5,4 0,3 0,3 

Lubelskie..................

.... 71,1 23,7 0,8 4,1 0,2 0,1 

Lubuskie...................

... 41,7 51,0 1,8 4,8 0,2 0,4 

Łódzkie.....................

... 71,1 21,7 0,7 6,2 0,1 0,3 

Małopolskie..............

... 61,0 30,3 1,5 6,8 0,0 0,3 

Mazowieckie.............

... 68,7 23,8 1,2 6,1 0,1 0,2 

Opolskie....................

... 64,3 27,7 1,4 6,3 0,1 0,3 

Podkarpackie............

.... 54,4 39,0 1,2 5,2 0,1 0,1 

Podlaskie...................

... 62,8 31,7 1,4 3,9 0,1 0,1 

Pomorskie.................

... 52,2 37,6 4,2 5,6 0,1 0,3 

Śląskie.......................

... 51,4 33,3 1,5 13,3 0,1 0,4 

Świętokrzyskie.........

.... 65,3 28,9 0,8 4,9 0,0 0,1 

Warmińsko-

mazurskie. 57,1 32,9 5,7 4,0 0,1 0,2 

Wielkopolskie...........

... 65,7 26,6 1,5 5,8 0,1 0,4 

Zachodniopomorskie

... 52,4 37,1 5,3 4,6 0,2 0,4 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 
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 Obszary wiejskie w kraju są zamieszkiwane przez nieco ponad 40% ludności Polski 

(Tab. 3). Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, na skutek dodatniego przyrostu naturalnego  

i dodatniego salda migracji, odsetek ten ulega zwiększeniu (w porównaniu do 2004 roku 

zwiększył się o 1,7%). Ludność zamieszkująca obszary wiejskie w Polsce charakteryzuje się 

korzystniejszą strukturą wiekową w porównaniu do mieszkańców miast - notuje się tam 

wyższy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i niższy udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Stąd też wynika, że mieszkańcy wsi są młodsi od mieszkańców miast - 

mediana wieku wynosi 39 lat w porównaniu do 42, jednakże na przestrzeni ostatnich lat 

zauważalny jest proces starzenia się ludności zamieszkującej tereny wiejskie145. 

 

Tabela 3. Udział ludności zamieszkująca obszary wiejskie wg województw w latach  

2004 - 2020. 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA...........................

.... 38,5 38,9 39,8 40,1 40,2 

Dolnośląskie.....................

.... 29,0 29,4 30,6 31,2 31,8 

Kujawsko-

pomorskie............ 38,3 39,1 40,3 40,8 41,3 

Lubelskie...........................

... 53,3 52,9 53,1 52,3 51,4 

Lubuskie...........................

.... 35,8 36,3 37,2 35,4 35,2 

Łódzkie.............................

.... 35,3 35,2 35,5 35,6 35,5 

Małopolskie......................

.... 50,3 51,2 52,6 53,5 54,3 

Mazowieckie.....................

.... 35,3 35,8 36,9 37,2 37,5 

Opolskie............................

.... 47,3 46,7 45,9 45,5 43,5 

Podkarpackie.....................

... 59,5 59,1 59,5 59,7 59,3 

Podlaskie...........................

.... 40,9 40,0 39,5 38,8 38,2 

Pomorskie.........................

.... 32,5 33,9 36,1 37,8 39,4 

Śląskie............................... 21,2 21,5 22,0 22,3 22,5 

                                                 

145 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/obszary-wiejskie-

w-polsce-w-2018-roku,2,4.html 
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Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

.... 

Świętokrzyskie..................

.... 54,5 54,1 54,5 53,9 51,9 

Warmińsko-

mazurskie.......... 39,9 40,0 41,3 41,2 40,6 

Wielkopolskie...................

.... 42,7 44,1 45,8 46,9 48,1 

Zachodniopomorskie........

.... 30,7 31,2 31,7 31,8 31,6 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 Analiza potencjału demograficznego wskazuje na relatywnie korzystną strukturę 

wiekową ludności wiejskiej. Na wsi odnotowano wyższy niż w miastach odsetek ludności  

w wieku przedprodukcyjnym oraz niższy udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Na 

skutek zmian w ekonomicznych grupach wieku, jakie miały miejsce w ostatnich latach, tj. 

wzrostu liczebności osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym oraz spadku liczebności 

osób w wieku przedprodukcyjnym, na wsi wzrosła wartość współczynnika obciążenia 

demograficznego (podobnie jak w miastach). W 2018 roku na 100 mieszkańców obszarów 

wiejskich w wieku produkcyjnym przypadało 61 osób w wieku nieprodukcyjnym (w miastach 

– 68 osób)146. Na przestrzeni lat 2004 - 2020 bardzo znacząco wzrosła liczebność osób w 

wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0 - 14 lat (Tab. 4).  

Wskaźnik ten w kraju w roku 2004 wynosił 69,3 natomiast w 2020 wzrósł do 96,1, 

przy czym największą dynamikę wzrostu zaobserwowano w latach 2012 - 2020. Najgorsza 

sytuacja pod tym względem zauważalna jest w województwach: podlaskim (wzrost w 

porównaniu do 2004 roku z 99,4 do 126,5 w 2020 roku), świętokrzyskim (odpowiednio 87,4 i 

124,6), opolskim (odpowiednio 85,6 i 124,3), lubelskim (odpowiednio 87,4 i 117,6) oraz w 

łódzkim (odpowiednio 88,0 i 113,1). Na przeciwstawnym biegunie znajdują się 

województwa: pomorskie (odpowiednio 42,5 i 64,8), wielkopolskie (odpowiednio 56,5 i 

78,8), małopolskie (odpowiednio 61,9 i 86,00) oraz warmińsko-mazurskie (odpowiednio 54,0 

i 88,7). 

Tabela 4. Ludność w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0–14 lat na obszarach 

wiejskich według województw w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 2004 2008 2012 2016 2020 

                                                 

146 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/obszary-wiejskie-

w-polsce-w-2018-roku,2,4.html 
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Wyszczególnienie 2004 2008 2012 2016 2020 

POLSKA......................

.. 69,3 75,6 77,7 87,7 96,1 

Dolnośląskie.................

... 68,6 71,8 72,3 85,7 97,4 

Kujawsko-

pomorskie....... 57,9 62,0 66,7 78,8 89,7 

Lubelskie......................

... 87,4 94,5 97,8 108,3 117,6 

Lubuskie.......................

.. 59,4 63,7 66,6 81,9 95,8 

Łódzkie.........................

.. 88,0 93,8 97,3 106,4 113,1 

Małopolskie..................

... 61,9 68,7 71,1 79,5 86,0 

Mazowieckie................

... 75,6 81,9 80,5 88,2 94,8 

Opolskie........................

.. 85,6 101,6 102,4 115,7 124,3 

Podkarpackie................

... 66,8 76,0 81,1 92,4 100,7 

Podlaskie......................

... 99,4 111,0 113,4 121,6 126,5 

Pomorskie.....................

.. 42,5 46,2 47,3 56,6 64,8 

Śląskie..........................

.. 77,1 89,0 88,9 98,1 105,9 

Świętokrzyskie.............

.... 87,4 95,7 100,6 113,4 124,6 

Warmińsko-

mazurskie..... 54,0 60,1 63,4 74,9 88,7 

Wielkopolskie...............

... 56,5 59,6 62,9 72,1 78,8 

Zachodniopomorskie....

.... 53,5 58,8 63,1 78,0 94,9 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 Wskaźnik zatrudnienia określa jaki odsetek ludności w wieku od 15 do 64 lat pracuje 

zawodowo. Wskaźnik ten w Polsce na przestrzeni analizowanych lat, na obszarach wiejskich, 

wzrósł z poziomu 46,1 w roku 2004 do 54,5% w 2020. Najwyższy poziom w 2020 roku 

osiągnął on w województwie wielkopolskim (58,4%), pomorskim (57,8%) i łódzkim (57,0%). 

Województwo warmińsko-mazurskie, ze wskaźnikiem na poziomie 50,0%, zajmuje ostanie 

miejsce w stawce wszystkich województw w kraju, jednakże dynamika wzrostu  

w odniesieniu do 2004 roku była jedną z najwyższych w kraju (wzrost z 38,4% do 50,0%). 

Większą dynamikę zanotowano jedynie w województwach zachodniopomorskim  

i dolnośląskim (Tab. 5). 
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Tabela 5. Wskaźnik zatrudnienia
*
 na obszarach wiejskich według województw w latach 2004, 

2008, 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 

Ogółem 

2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA......................

.. 46,1 50,7 50,4 52,6 54,5 

Dolnośląskie.................

... 37,6 46,4 48,4 54,9 55,5 

Kujawsko-

pomorskie....... 43,4 48,7 51,1 53,3 53,4 

Lubelskie......................

... 51,8 52,6 52,2 50,9 51,6 

Lubuskie.......................

.. 40,8 47,9 46,5 52,7 52,9 

Łódzkie.........................

.. 48,9 54,1 52,7 55,5 57,0 

Małopolskie..................

... 52,0 51,2 50,0 52,6 54,4 

Mazowieckie................

... 48,8 55,0 52,1 55,0 56,7 

Opolskie........................

.. 41,3 47,3 49,4 51,4 53,1 

Podkarpackie................

... 47,4 52,0 49,5 50,0 51,0 

Podlaskie......................

... 50,5 51,8 49,7 50,1 52,0 

Pomorskie.....................

.. 42,5 48,5 50,5 53,1 57,8 

Śląskie..........................

.. 40,7 44,5 47,8 50,2 51,4 

Świętokrzyskie.............

.... 45,2 53,9 52,3 51,3 54,6 

Warmińsko-

mazurskie..... 38,4 45,5 43,0 46,1 50,0 

Wielkopolskie...............

... 47,9 52,8 53,1 56,0 58,4 

Zachodniopomorskie....

.... 37,4 40,6 45,6 47,8 53,1 
*
 Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako procentowy udział pracujących danej kategorii w ogólnej liczbie 

ludności danej kategorii, wyróżnionej ze względu na miejsce zamieszkania. 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Współczynnik aktywności zawodowej jest współczynnikiem określającym stosunek 

osób aktywnych zawodowo (osoby zatrudnione i osoby bezrobotne) do ludności w wieku 

produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat). Im wyższa wartość tego wskaźnika, 

tym większa część ludzi w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo. W 2020 roku 
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współczynnik ten w Polsce wyniósł 56,3% a dynamika wzrostu w odniesieniu do 2004 roku 

była stosunkowo niewielka (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Najwyższe wartości tego współczynnika 

na obszarach wiejskich w 2020 roku obserwuje się w województwach pomorskim, 

wielkopolskim i mazowieckim (odpowiednio 59,7%, 59,5% i 58,8%). Podobnie jak  

w przypadku wyżej opisanego wskaźnika zatrudnienia, również w tym przypadku wartość 

współczynnika aktywności zawodowej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-

mazurskiego była najmniejsza w odniesieniu do wszystkich pozostałych województw 

(52,2%). Dynamika wzrostu współczynnika w latach 2004 - 2020 była w regionie nieco 

wyższa niż w kraju i wyniosła 0,5 pkt. procentowego (Tab. 6). 

 

Tabela 6. Współczynnik aktywności zawodowej
*
 na obszarach wiejskich według województw 

w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA......................

.. 56,0 54,5 56,1 56,2 56,3 

Dolnośląskie.................

... 52,9 51,8 54,8 58,0 57,7 

Kujawsko-

pomorskie....... 56,2 53,8 57,9 57,4 54,9 

Lubelskie......................

... 59,3 56,6 57,5 54,7 54,8 

Lubuskie.......................

.. 53,8 51,0 50,8 55,9 54,3 

Łódzkie.........................

.. 57,3 57,1 58,3 58,4 58,4 

Małopolskie..................

... 61,1 54,5 55,4 55,8 56,0 

Mazowieckie................

... 56,7 58,8 57,8 58,4 58,8 

Opolskie........................

.. 50,0 51,5 54,4 54,1 54,9 

Podkarpackie................

... 55,3 56,1 56,9 55,9 53,5 

Podlaskie......................

... 56,5 54,7 52,9 53,2 53,1 

Pomorskie.....................

.. 54,7 51,9 57,0 57,0 59,7 

Śląskie..........................

.. 48,8 46,8 52,9 53,0 52,7 

Świętokrzyskie.............

.... 54,1 58,2 58,8 56,2 56,6 

Warmińsko- 51,7 49,3 48,7 51,7 52,2 
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Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

mazurskie..... 

Wielkopolskie...............

... 59,0 56,4 58,2 58,7 59,5 

Zachodniopomorskie....

.... 53,1 46,5 52,0 52,7 55,2 
*
 Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie 

reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym 

od maja 1992 roku i doskonalonego zgodnie z zaleceniami Eurostat. 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Stopa bezrobocia jest wielkością statystyczną opisującą nasilenie zjawiska bezrobocia 

w danej populacji, zdefiniowaną jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności 

aktywnej zawodowo (zasobu siły roboczej danej populacji). Na koniec roku 2020 na 

obszarach wiejskich kraju wynosiła ona 3,3%. Odnoszenie zmian do lat 2004 i 2008 mija się 

trochę z celem, z uwagi na zmiany jakie zachodziły w Polsce bezpośrednio po akcesji do Unii 

Europejskiej, natomiast warto zauważyć ogromną różnicę w porównaniu do roku 2012 

(spadek z 10,2% do 3,3% w 2020 r.). Z danych zawartych w Tab. 7 wynika, że w takich 

województwach jak lubuskie, zachodniopomorskie i podlaskie zjawisko bezrobocia na 

obszarach wiejskich nie występowało w 2020 roku. Niskie wartości tego wskaźnika notowano 

również w województwie wielkopolskim (1,8%). Najwyższe wartości stopy bezrobocia 

notowano w województwach lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim 

(odpowiednio 5,8%, 4,7% i 4,3%). W porównaniu do 2012 roku na obszarach wiejskich 

województwa warmińsko-mazurskiego  odnotowano spadek wartości stopy bezrobocia o 6,4 

pkt. procentowego (Tab. 7). 
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Tabela 7. Stopa bezrobocia
*
 na obszarach wiejskich według województw w latach 2004, 

2008, 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA......................

.. 17,6 7,0 10,2 6,5 3,3 

Dolnośląskie.................

... 29,0 10,8 11,6 5,3 3,8 

Kujawsko-

pomorskie....... 22,7 9,5 11,6 7,0 2,7 

Lubelskie......................

... 12,7 7,0 9,3 7,3 5,8 

Lubuskie.......................

.. 24,2 6,0 8,6 5,7 0,0 

Łódzkie.........................

.. 14,4 5,3 9,6 4,9 2,3 

Małopolskie..................

... 14,9 6,2 10,0 5,7 2,9 

Mazowieckie................

... 13,9 6,4 9,8 5,8 3,6 

Opolskie........................

.. 17,4 7,5 8,6 4,6 0,0 

Podkarpackie................

... 14,4 7,2 12,9 10,5 4,7 

Podlaskie......................

... 10,6 5,2 6,6 5,2 0,0 

Pomorskie.....................

.. 22,3 6,7 11,3 6,9 3,1 

Śląskie..........................

.. 16,7 5,1 9,5 5,2 2,5 

Świętokrzyskie.............

.... 16,4 7,5 11,1 8,7 3,9 

Warmińsko-

mazurskie..... 25,7 7,8 11,7 10,5 4,3 

Wielkopolskie...............

... 18,9 6,2 8,9 4,6 1,8 

Zachodniopomorskie....

.... 29,5 12,2 12,9 8,9 0,0 
*
 Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie 

reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym 

od maja 1992 roku i doskonalonego zgodnie z zaleceniami Eurostat. 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

  

 Analiza danych pokazuje, że na przestrzeni wszystkich analizowanych lat liczba 

podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru Regon systematycznie rośnie. Na 

koniec 2020 roku zarejestrowane były na obszarach wiejskich kraju 1 356 641 firmy, co 

oznacza, że w przeliczeniu na 1 000 ludności funkcjonują w kraju 88,3 podmioty. Największa 
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dynamika wzrostu tego wskaźnika obserwowana jest w latach 2012 - 2020 - nastąpił wzrost  

o prawie 20 pkt. procentowych. Województwami z największą liczbą podmiotów na 

obszarach wiejskich w przeliczeniu na 1000 ludności są zachodniopomorskie, wielkopolskie, 

pomorskie i dolnośląskie (odpowiednio 107,5, 104,4, 103,5 oraz 103,2). Najniższe wartości 

tego wskaźnika obserwowano w 2020 roku w województwach podlaskim, podkarpackim  

i lubelskim   (odpowiednio 67,5, 68,0 i 68,2). Na obszarach wiejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego w 2020 roku funkcjonowało 42 859 podmiotów, co stanowi 3,2% 

wszystkich zarejestrowanych w kraju. W przeliczeniu na 1 000 ludności wskaźnik ten 

osiągnął poziom 73,9 i był jednym z najniższych w kraju. Dynamika wzrostu wskaźnika  

w odniesieniu do roku 2012 wyniosła 18 pkt. procentowych i była niższa niż średnio w kraju 

(Tab. 8). 

Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich według województw w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 na 1 000 ludności. 

Wyszczególnienie 

Podmioty wpisane na 1000 ludności 

2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

POLSKA......................

.. 56,4 62,5 68,6 75,2 88,3 

Dolnośląskie.................

... 63,1 70,2 78,2 86,3 103,2 

Kujawsko-

pomorskie....... 55,8 62,4 66,3 72,0 83,8 

Lubelskie......................

... 41,9 46,1 51,2 56,5 68,2 

Lubuskie.......................

.. 63,0 65,3 74,3 78,6 91,8 

Łódzkie.........................

.. 57,9 60,3 62,7 68,6 80,6 

Małopolskie..................

... 56,8 61,3 70,1 76,1 91,0 

Mazowieckie................

... 59,8 68,9 74,1 82,5 96,2 

Opolskie........................

.. 51,9 61,6 68,3 72,5 81,0 

Podkarpackie................

... 45,2 48,0 52,5 57,7 68,0 

Podlaskie......................

... 44,5 47,9 50,7 56,9 67,5 

Pomorskie.....................

.. 61,8 71,2 79,4 88,4 103,5 

Śląskie..........................

.. 70,0 72,9 79,2 83,8 93,9 

Świętokrzyskie............. 48,8 53,9 57,1 62,5 73,5 
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Wyszczególnienie 

Podmioty wpisane na 1000 ludności 

2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

.... 

Warmińsko-

mazurskie..... 45,0 51,9 55,9 61,3 73,9 

Wielkopolskie...............

... 63,6 72,4 80,1 89,1 104,4 

Zachodniopomorskie....

.... 70,6 81,8 87,7 93,9 107,5 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

  

 Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi obecnie 

podstawową determinantę rozwoju lokalnego, a poziom zagospodarowania infrastrukturalnego 

ma istotne znaczenie dla inicjowania i przyspieszenia wzrostu aktywności gospodarczej 

terenów niezurbanizowanych. Rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i słabo 

zurbanizowanych stanowi istotny fundament dla ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Sieć 

wodociągowa na obszarach wiejskich w kraju w 2019 roku liczyła 239 643,3 km i w 

porównaniu do roku 2004 nastąpił jej przyrost o blisko 30%. Gęstość sieci wodociągowej na 

obszarach wiejskich w kraju w 2019 roku wyniosła 82,5 km w przeliczeniu na 100 km
2
 

powierzchni. W porównaniu do roku 2004 jest to wzrost o blisko 20 km na obszarze 100 km
2
. 

Największą gęstością sieci wodociągowej charakteryzowały się w 2019 roku obszary wiejskie 

województw śląskiego, małopolskiego i kujawsko-pomorskiego (odpowiednio 120,8, 120,4 i 

119,6 km/100 km
2
). Sieć wodociągowa na obszarach wiejskich Warmii i Mazur liczyła w 

2019 roku 14 204,2 km, co stanowi 5,9% sieci krajowej a jej przyrost w porównaniu do 2004 

roku był znacznie szybszy aniżeli średnia krajowa i wyniósł ponad 54%. Gęstość sieci 

wodociągowej w regionie wyniosła w 2019 roku 60,3 km/100 km
2
  

i była jedną z najniższych wartości w kraju (poza województwami lubuskim  

i zachodniopomorskim), przy jednocześnie największej dynamice przyrostu w porównaniu do 

roku 2004 (Tab. 9). 
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Tabela 9. Gęstość sieci wodociągowej na obszarach wiejskich według województw w latach 

2004, 2008, 2012, 2016 i 2019. 

Wyszczególnienie 

Gęstość sieci wodociągowej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

POLSKA......................

.. 63,6 70,1 75,6 80,2 82,5 

Dolnośląskie.................

... 46,0 50,2 53,3 58,0 60,3 

Kujawsko-

pomorskie....... 98,6 107,1 113,1 117,2 119,6 

Lubelskie......................

... 61,3 66,5 73,0 75,7 77,9 

Lubuskie.......................

.. 28,2 31,2 35,1 35,4 35,9 

Łódzkie.........................

.. 97,1 102,0 106,2 109,1 110,8 

Małopolskie..................

... 88,2 96,4 101,8 114,2 120,4 

Mazowieckie................

... 76,1 93,8 101,5 107,5 111,2 

Opolskie........................

.. 59,2 61,1 62,8 66,0 66,6 

Podkarpackie................

... 60,5 62,1 65,1 70,7 73,4 

Podlaskie......................

... 47,2 52,8 56,8 59,8 61,3 

Pomorskie.....................

.. 50,8 56,9 62,7 68,8 72,1 

Śląskie..........................

.. 99,2 107,9 111,7 118,5 120,8 

Świętokrzyskie.............

.... 83,6 91,3 100,3 104,6 108,1 

Warmińsko-

mazurskie..... 39,0 47,4 54,0 58,1 60,3 

Wielkopolskie...............

... 78,4 80,1 85,5 90,9 92,7 

Zachodniopomorskie....

.... 25,5 28,3 34,6 37,2 37,1 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

  

 Sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich w kraju w 2019 roku liczyła 97 914,4 km  

i w porównaniu do 2004 roku nastąpił jej przyrost o ponad 202%. Średnio w kraju na 100 km
2
 

powierzchni obszarów wiejskich w 2019 roku było 33,7 km sieci kanalizacyjnej tj. o ponad 

22 km więcej aniżeli w roku 2004. Wskaźnik ten osiągał największe wartości  
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w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim (odpowiednio 83,3 km, 81,9 km  

i 73,1 km). Z kolei najniższe wartości wskaźnik ten przyjmował w województwach 

podlaskim, lubelskim i lubuskim (odpowiednio 9,4 km, 16,8 km i 17,2 km). W województwie 

warmińsko-mazurskim w 2019 roku na obszarach wiejskich sieć kanalizacyjna liczyła 5 063,1 

km a dynamika jej przyrostu w stosunku do roku 2004 był niższa niż średnia dla Polski  

i wyniosła nieco ponad 180%. Wartość wskaźnika gęstości sieci w regionie była stosunkowo 

niska i wyniosła w 2019 roku 21,5 km na 100 km
2
 powierzchni. W stosunku do roku 2004 

powiększyła się 13,8 km na 100 km obszarów wiejskich (Tab. 10). 

Tabela 10. Gęstość sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich według województw w latach 

2004, 2008, 2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Gęstość sieci kanalizacyjnej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

POLSKA......................

.. 11,1 16,1 24,0 31,1 33,7 

Dolnośląskie.................

... 14,1 19,8 27,5 34,8 38,3 

Kujawsko-

pomorskie....... 12,9 18,4 23,0 27,3 28,9 

Lubelskie......................

... 5,4 7,7 12,3 15,5 16,8 

Lubuskie.......................

.. 4,0 7,0 11,3 16,8 17,2 

Łódzkie.........................

.. 5,8 8,8 13,2 17,5 20,1 

Małopolskie..................

... 23,4 35,1 51,0 76,3 83,3 

Mazowieckie................

... 6,0 10,0 16,5 23,0 25,8 

Opolskie........................

.. 9,1 19,1 26,6 39,1 40,8 

Podkarpackie................

... 35,5 46,4 66,9 76,0 81,9 

Podlaskie......................

... 3,9 5,1 7,4 8,9 9,4 

Pomorskie.....................

.. 14,9 21,7 31,8 40,4 44,4 

Śląskie..........................

.. 21,2 33,2 46,1 67,2 73,1 

Świętokrzyskie.............

.... 10,2 14,5 29,2 39,5 41,5 

Warmińsko-

mazurskie..... 7,7 10,5 15,6 20,1 21,5 
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Wyszczególnienie 

Gęstość sieci kanalizacyjnej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

Wielkopolskie...............

... 10,5 15,1 22,1 29,1 32,3 

Zachodniopomorskie....

.... 8,8 11,8 20,5 22,6 23,3 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

  

 Proces gazyfikacji kraju jest żmudny, czasochłonny i kosztowny jednakże jest on 

jednym z podstawowych czynników determinujących rozwój gospodarczy gmin, jak i całych 

regionów. Możliwość podłączenia do sieci gazowej nowego przedsiębiorstwa to gwarancja 

zapewniająca bezawaryjną obsługę linii technologicznych, ogrzewania oraz innych procesów. 

Natomiast nowa inwestycja w gminie to wpływy do budżetu i miejsca pracy. Ważną kwestią 

przemawiającą za koniecznością rozbudowy sieci gazowniczej jest również jakość powietrza. 

Wiele miejscowości boryka się z problemem wysokiego zanieczyszczenia pyłami i innymi 

substancjami powstałymi w wyniku stosowania ogrzewania na paliwa stałe. Użycie  

w zastępstwie gazu ma więc bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza. Ma to 

szczególne znaczenie dla takiego regionu jak Warmia i Mazury, gdzie rozwój oparty jest na 

inteligentnych specjalizacjach związanych z ekonomią wody i produkcją żywności wysokiej 

jakości. 

 W 2019 roku na obszarach wiejskich Polski sieć gazowa liczyła 74 308,1 km  

i w stosunku do 2004 roku uległa zwiększeniu o 34,4%. Średnia gęstość sieci gazowej na 

obszarach wiejskich kraju wynosiła w 2019 roku 25,6 km w przeliczeniu na 100 km
2
 

powierzchni. Największą wartość wskaźnik ten osiągał w województwach małopolskim, 

podkarpackim i śląskim (odpowiednio 126,1 km, 84,9 km i 75,0 km). Najniższe wartości 

notowano w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i opolskim (odpowiednio 2,3 

km, 3,3 km i 5,6 km). Na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego sieć 

gazowa liczyła 774,3 km w roku 2019 i stanowiła zaledwie 1% sieci krajowej, jednakże 

dynamika przyrostu w odniesieniu do 2004 roku była znacznie wyższa niż średnia krajowa  

i wyniosła 189,5% (Tab. 11). 
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Tabela 11. Gęstość sieci gazowej na obszarach wiejskich według województw w latach 2004, 

2008, 2012, 2016 i 2019. 

Wyszczególnienie 

Gęstość sieci gazowej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

POLSKA......................

.. 19,0 20,6 22,0 24,0 25,6 

Dolnośląskie.................

... 6,6 8,6 10,5 12,9 15,5 

Kujawsko-

pomorskie....... 0,8 1,8 2,8 5,1 6,2 

Lubelskie......................

... 18,1 19,4 20,5 21,7 22,8 

Lubuskie.......................

.. 5,9 8,0 9,5 8,9 9,2 

Łódzkie.........................

.. 4,0 4,4 5,1 6,1 7,4 

Małopolskie..................

... 113,7 115,2 117,0 123,3 126,1 

Mazowieckie................

... 15,0 16,5 18,6 20,7 23,2 

Opolskie........................

.. 1,6 2,2 3,3 4,8 5,6 

Podkarpackie................

... 78,7 79,3 80,2 82,4 84,9 

Podlaskie......................

... 1,3 1,4 1,5 1,9 2,3 

Pomorskie.....................

.. 3,6 7,0 9,6 13,7 16,2 

Śląskie..........................

.. 64,6 65,7 68,1 72,0 75,0 

Świętokrzyskie.............

.... 18,7 19,7 20,5 21,9 22,2 

Warmińsko-

mazurskie..... 1,1 1,7 2,3 2,8 3,3 

Wielkopolskie...............

... 15,0 18,9 21,6 25,0 26,9 

Zachodniopomorskie....

.... 6,5 9,5 10,5 11,5 12,5 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

  

 Infrastruktura drogowa wpływa na stan gospodarki obszaru, na którym się znajduje. 

Determinuje rozwój gospodarki i jest jednym z ważniejszych czynników kreujących 

zadowolenie lokalnej społeczności, poprawia bowiem jakość życia. Stan ilościowy  

i jakościowy tej infrastruktury świadczy o poziomie atrakcyjności regionu. Dla usprawnienia 
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stanu infrastruktury niezbędne są inwestycje. Brak innowacyjności działań inwestycyjnych 

blokuje zarówno gospodarczy, jak i społeczny rozwój regionu. Obszary, na których dostępna 

jest sprawna sieć drogowa, poprzez swoją konkurencyjność stają się bardziej atrakcyjne dla 

potencjalnych inwestorów, dynamizują gospodarkę regionu. Co więcej, dobra infrastruktura 

drogowa poprawia dostępność terytorialną obszaru zapewniającą łączność ze światem. Wśród 

wielu zalet realizacji inwestycji w infrastrukturę drogową nie można zapomnieć o jej wpływie 

na środowisko. Toteż podczas projektowania i realizowania projektów inwestycyjnych należy 

postępować zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Należy także pamiętać, że obok 

świadomości konieczności podejmowania decyzji inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, 

ze względu na jej niezadowalający stan, decyzjom tym towarzyszą różne bariery hamujące 

sprawność procesu inwestycyjnego. Ograniczenie ich występowania pozwoliłoby 

z pewnością lepiej projektować i realizować rzeczone inwestycje. 

 Drogi publiczne zamiejskie o nawierzchni twardej ulepszonej w 2019 roku miały 

długość 226 068,9 km i w porównaniu do roku 2004 uległy zwiększeniu o blisko 28%.  

W województwie warmińsko-mazurskim w tym samym roku liczyły one 10 935,2 km 

jednakże dynamika ich przyrostu była w regionie znacznie mniejsza aniżeli w kraju  

i w odniesieniu do roku 2004 wyniosła zaledwie 11,7% (Tab. 12). 

 

Tabela 12. Drogi publiczne zamiejskie według województw w latach 2004, 2008, 2012, 2016 

i 2019. 

Wyszczególnienie 

O nawierzchni twardej ulepszonej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

POLSKA......................

.. 176748,1 186232,4 204110,5 215223,9 226068,9 

Dolnośląskie.................

... 12137,8 12316,0 12891,1 13250,0 14239,1 

Kujawsko-

pomorskie....... 9933,8 10498,4 11913,9 13097,3 14480,0 

Lubelskie......................

... 14949,5 15804,9 17232,3 18236,0 19114,0 

Lubuskie.......................

.. 5638,0 5721,8 5825,0 5973,4 6185,7 

Łódzkie.........................

.. 11927,1 12628,5 14413,6 15379,1 16082,8 

Małopolskie..................

... 14712,0 15875,8 17553,8 18362,7 19383,4 

Mazowieckie................

... 20890,6 23069,6 26564,7 28287,5 29968,8 
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Wyszczególnienie 

O nawierzchni twardej ulepszonej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

Opolskie........................

.. 6188,6 6181,7 6218,5 6323,0 6240,9 

Podkarpackie................

... 10240,8 10949,8 12136,2 12982,7 13442,5 

Podlaskie......................

... 7297,7 8029,8 9492,0 10217,6 10743,0 

Pomorskie.....................

.. 8238,0 8258,8 8844,3 9471,0 10087,0 

Śląskie..........................

.. 9603,1 9921,0 10535,0 10839,0 11161,2 

Świętokrzyskie.............

.... 8191,6 8774,7 10124,9 10912,1 11514,6 

Warmińsko-

mazurskie..... 9784,9 9891,3 10267,5 10493,5 10935,2 

Wielkopolskie...............

... 17715,1 19045,1 20523,8 21650,1 22679,4 

Zachodniopomorskie....

.... 9299,5 9265,2 9573,9 9748,9 9811,3 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

3.3. Obszary wiejskie w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego 

Wieś do niedawna była kojarzona głównie z wytwarzaniem żywności i surowców rol-

niczych, a funkcję uzupełniającą pełniło rzemiosło wiejskie dostarczające towarów i usług  

niezbędnych do produkcji rolniczej. Obecnie produkcja rolnicza wyraźnie zmniejsza swój  

udział na rzecz pozarolniczych funkcji produkcyjnych oraz konsumpcyjnych, takich jak:  

udostępnianie zasobów przyrody (usługi turystyczno-rekreacyjne) czy nowe miejsca 

zamieszkania (budownictwo komunalne oraz powstające na coraz większą skalę tzw. drugie  

domy). Rolnictwo ma więc coraz mniejszy udział w rozwoju gospodarczym wsi, zaś na 

procesy zmian coraz silniej oddziałuje aktywność pozarolnicza, od której  

zależą m.in. dynamika procesu tworzenia nowych miejsc pracy (szczególnie dla ludności  

nie znajdującej pełnego zatrudnienia w gospodarstwach rolnych), poprawa warunków  

życia ludności, poprawa sytuacji dochodowej gmin. Co istotne, od siły ekonomicznej 

lokalnych podmiotów gospodarczych zależy zachowanie zasobów ludzkich na obszarach 

wiejskich, a tym samym powstrzymanie procesu ich wyludniania. Tak więc rozwój 

aktywności pozarolniczej na wsi wydaje się najlepszym sposobem realizacji głównego celu 

stawianego samorządom gminnym i powiatowym, jakim jest poprawa warunków życia 

mieszkańców. 

 Mimo znacznego tempa zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obsza-
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rach wiejskich, istniejący stan nadal jest uznawany za wysoce niezadowalający. Społeczność 

wiejska, oczekując szybkiej poprawy obecnej sytuacji, nie dostrzega często faktu,  

że dynamika rozwoju jest składową wielu elementów, takich jak poziom przedsiębiorczości 

mieszkańców, zasoby lokalnych kapitałów (w tym szczególnie ludzkiego i społecznego), 

popyt na dobra i usługi, promocja obszaru, stan wyposażenia w infrastrukturę,  

umiejętności władz lokalnych do zarządzania strategicznego itd. Przedstawione kryteria  

są trudne do jednoczesnego spełnienia i dlatego nawet wśród gmin i powiatów o zbliżonych 

warunkach lokalizacji widoczne są znaczne różnice rozwojowe. Ww. uwarunkowania 

sprawiają również, że w wielu gminach wiejskich, szczególnie tych położonych poza 

głównymi szlakami komunikacyjnymi (na obszarach peryferyjnych), rozwój ma charakter 

powolny147. 

 W 2020 roku powierzchnia obszarów wiejskich województwa warmińsko-

mazurskiego wynosiła 2 417 347 ha i stanowiła 97,4% powierzchni regionu. W porównaniu 

do roku 2004 udział tych terenów uległ zmniejszeniu o 0,1 pkt. procentowego. Najwyższy 

odsetek obszarów wiejskich w odniesieniu do powierzchni całego powiatu notowano  

w powiatach nidzickim, olsztyńskim i elbląskim (odpowiednio 99,3%, 99,1% i 98,9%).  

Z kolei najmniejszy udział w powierzchni powiatu obszary wiejskie miały w powiatach 

iławskim i lidzbarskim (odpowiednio 95,9% i 97,4%). Tylko w dwóch powiatach zmalał 

udział obszarów wiejskich w stosunku do roku 2004 - były to bartoszycki i mrągowski  

a zwiększyły się w powiecie nowomiejskim (Tab. 13).   

 

Tabela 13. Odsetek powierzchni obszarów wiejskich według powiatów województwa 

warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE.... 97,5 97,5 97,5 97,5 97,4 

Powiat bartoszycki..................... 98,4 98,4 98,4 98,3 98,3 

Powiat braniewski...................... 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

Powiat działdowski.................... 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 

Powiat elbląski........................... 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 

Powiat ełcki............................... 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 

Powiat giżycki............................ 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 

Powiat iławski............................ 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 

Powiat kętrzyński....................... 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

                                                 

147 Brodziński Z., Borawska M. 2012: Kierunki aktywności pozarolniczej mieszkańców wsi w województwie 

warmińsko-mazurskim. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11/3, 17-28. 
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Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

Powiat lidzbarski........................ 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 

Powiat mrągowski...................... 97,8 97,8 97,8 97,7 97,7 

Powiat nidzicki........................... 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 

Powiat nowomiejski................... 98,3 98,4 98,4 98,4 98,4 

Powiat olecki............................. 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 

Powiat olsztyński....................... 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 

Powiat ostródzki........................ 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 

Powiat piski............................... 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 

Powiat 

szczycieński.................... 98,7 98,7 98,7 98,7 97,7 

Powiat gołdapski........................ 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 

Powiat węgorzewski................... 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 Obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku zamieszkiwało 

580 070 osób co stanowiło 40,6% populacji Warmii i Mazur. W porównaniu do 2004 roku 

udział mieszkańców wsi zwiększył się o 0,7 pkt. procentowego. Największy odsetek 

mieszkańcy obszarów wiejskich stanowią w powiatach olsztyńskim, elbląskim  

i szczycieńskim (odpowiednio 78,9%, 71,7% i 58,8%). Wzrost udziału mieszkańców wsi  

w regionie wynika w głównej mierze z trendu obecnego w całej Polsce, polegającego na 

przeprowadzce mieszkańców dużych miast do wsi je okalających. Taka sytuacja ma miejsce 

w przypadku Olsztyna - udział mieszkańców wsi w powiecie olsztyńskim zwiększył się  

z 65,0% w 2004 roku do 78,9% w roku 2020. W pozostałych powiatach Warmii i Mazur był 

on na podobnym poziomie w analizowanych latach (Tab. 14). 

 

Tabela 14. Udział ludności zamieszkujących obszary wiejskie według powiatów 

województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE.. 39,9 40,0 41,3 41,2 40,6 

Powiat bartoszycki................... 43,8 42,9 43,7 42,7 41,2 

Powiat braniewski.................... 46,6 45,6 45,6 44,4 42,6 

Powiat 

działdowski................... 55,3 55,3 56,6 56,2 55,2 

Powiat elbląski......................... 70,2 70,5 73,2 73,1 71,7 

Powiat ełcki............................. 33,9 34,0 35,1 34,9 34,9 

Powiat giżycki......................... 42,4 42,4 43,3 43,1 42,8 

Powiat iławski.......................... 42,5 42,8 44,1 44,0 43,7 

Powiat kętrzyński..................... 42,8 41,6 42,3 41,0 39,3 

Powiat 40,0 39,4 39,8 39,4 38,6 
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lidzbarski...................... 

Powiat 

mrągowski.................... 48,7 49,2 50,1 49,3 48,6 

Powiat nidzicki........................ 56,4 55,9 58,1 57,1 56,2 

Powiat nowomiejski................. 74,4 75,2 76,2 76,3 76,1 

Powiat olecki........................... 53,1 52,7 53,7 52,9 51,4 

Powiat olsztyński..................... 65,0 68,2 72,9 75,5 78,9 

Powiat ostródzki...................... 49,7 49,6 50,7 50,4 49,6 

Powiat piski............................. 40,8 40,5 41,4 40,8 39,6 

Powiat 

szczycieński.................. 58,9 59,8 63,4 63,6 58,8 

Powiat gołdapski...................... 49,4 48,7 50,7 49,4 47,6 

Powiat 

węgorzewski................. 50,8 49,8 50,4 49,5 47,5 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Z reguły poziom wyposażenia obszarów wiejskich w elementy infrastruktury 

technicznej jest tym wyższy, im większe wartości osiąga wskaźnik gęstości zaludnienia. Treść 

ekonomiczno – społeczna tej zależności stanowi syntezę prawidłowości i tendencji 

rozwojowych występujących w układzie infrastruktury wsi. Jest również odzwierciedleniem 

polityki państwa oraz samorządów terytorialnych w zakresie dotychczasowego rozwoju 

infrastruktury wsi. W województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku na obszarach 

wiejskich wskaźnik ten osiągnął poziom 25 osób/1 km
2
 i na przestrzeni ostatnich kilkunastu 

lat zmienił się w bardzo niewielkim stopniu (wzrósł w porównaniu do 2004 roku o 1 osobę). 

Najwyższe wartości osiąga on na obszarach wiejskich w powiatach sąsiadujących ze 

stosunkowo dużymi miastami regionu - olsztyńskim, działdowskim i ostródzkim 

(odpowiednio 32, 38 i 30 osób/1 km
2
). Najmniejsze wartości przyjmuje w powiatach 

położonych w północno-wschodniej części regionu - piskim, braniewskim oraz gołdapskim  

i węgorzewskim (odpowiednio 13, 16 i po 17 osób/1 km
2
). We wszystkich powiatach,  

z wyjątkiem olsztyńskiego, wskaźnik ten pozostaje na podobnym poziomie jak w 2004 roku. 

W powiecie olsztyńskim wzrósł w analizowanych latach z 26 do 30 osób/1 km
2
 (Tab. 15). 

 

Tabela 15. Gęstość zaludnienia obszarów wiejskich według powiatów województwa 

warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

na 1 km
2
 na 1 km

2
 na 1 km

2
 na 1 km

2
 na 1 km

2
 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE... 24 24 25 25 25 

Powiat bartoszycki.................... 21 21 21 21 20 
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Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

na 1 km
2
 na 1 km

2
 na 1 km

2
 na 1 km

2
 na 1 km

2
 

Powiat braniewski..................... 17 17 17 17 16 

Powiat działdowski................... 39 38 39 39 38 

Powiat elbląski.......................... 28 28 30 29 29 

Powiat ełcki.............................. 26 26 27 27 27 

Powiat giżycki.......................... 22 22 22 22 22 

Powiat iławski.......................... 29 29 30 30 30 

Powiat kętrzyński..................... 24 23 24 23 22 

Powiat lidzbarski....................... 19 19 19 19 19 

Powiat mrągowski..................... 23 24 24 24 23 

Powiat nidzicki......................... 20 20 21 20 20 

Powiat nowomiejski.................. 47 48 48 48 48 

Powiat olecki............................ 21 21 21 21 20 

Powiat olsztyński...................... 26 27 29 30 32 

Powiat ostródzki....................... 30 30 31 31 30 

Powiat piski.............................. 14 13 14 14 13 

Powiat szczycieński.................. 21 22 23 23 22 

Powiat gołdapski....................... 18 17 18 18 17 

Powiat węgorzewski.................. 18 17 18 17 17 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny mają wpływ na gospodarkę. Mniejsze 

i starsze społeczeństwo oznacza mniejszą i starszą siłę roboczą. Analitycy Komisji 

Europejskiej przewidują, że potencjalny wzrost PKB per capita Polski – czyli trend 

długoterminowy, nie podlegający doraźnym wahaniom koniunktury – po roku 2021 spadnie  

z 4.7% PKB do 3% PKB, właśnie ze względu na starzenie się społeczeństwa. W związku  

z tym, stawką jest tu zdolność Polski do kontynuowania szybkiego wzrostu i zbliżenia 

standardu życia do zachodnioeuropejskiego w stosunkowo nieodległej przyszłości148. 

Jednym ze wskaźników najlepiej obrazujących strukturę demograficzną na obszarach 

wiejskich jest udział ludności w wieku 65 i więcej przypadających na 100 osób w wieku do 

14 lat.  

W województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku wskaźnik ten osiągnął poziom 88,7 

osób co oznacza wzrost o ponad 64% w stosunku do roku 2004. Najgorsza sytuacja pod tym 

względem występuje w powiatach węgorzewskim, giżyckim, kętrzyńskim i braniewskim 

(odpowiednio 126,0, 104,0 i po 102,6 osób). Na drugim biegnie znajdują się powiaty, gdzie 

ten wskaźnik jest znacznie niższy od średniej dla województwa - iławski, olsztyński  

i nowomiejski (odpowiednio 75,6, 78,2 i 82,3 osób). Udział ludności w wieku 65 lat i więcej 

                                                 

148 https://www.worldbank.org/pl/news/opinion/2012/06/14/poland-aging-and-the-economy 
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w przeliczeniu na 100 osób w wieku od 0 do 14 lat na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 

systematycznie zwiększał się we wszystkich powiatach regionu (Tab. 16). 

 

Tabela 16. Udział ludności w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0–14 lat na 

obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego według powiatów w 

latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 2004 2008 2012 2016 2020 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE......... 
54,0 60,1 63,4 74,9 88,7 

Powiat bartoszycki............... 61,1 71,6 74,0 87,3 101,8 

Powiat braniewski................ 58,0 66,5 72,5 86,6 102,6 

Powiat działdowski............... 57,8 62,6 65,9 73,9 83,5 

Powiat elbląski..................... 55,3 59,4 59,8 73,3 94,1 

Powiat ełcki......................... 55,9 63,2 64,7 75,1 87,9 

Powiat giżycki...................... 61,5 70,3 71,3 84,5 104,0 

Powiat iławski...................... 45,5 48,9 52,4 63,3 75,6 

Powiat kętrzyński................. 59,4 68,3 72,4 86,1 102,6 

Powiat lidzbarski.................. 58,5 66,2 71,7 83,0 95,1 

Powiat mrągowski................ 49,1 55,7 62,3 75,3 93,0 

Powiat nidzicki..................... 56,0 59,2 62,2 74,3 87,9 

Powiat nowomiejski.............. 53,7 59,9 62,8 73,9 82,3 

Powiat olecki....................... 53,9 61,3 68,3 78,9 92,0 

Powiat olsztyński.................. 49,3 53,4 55,9 66,7 78,2 

Powiat ostródzki................... 51,7 57,3 62,6 72,9 87,2 

Powiat piski......................... 49,8 58,9 62,9 75,2 92,7 

Powiat szczycieński.............. 48,1 54,4 57,8 69,8 83,7 

Powiat gołdapski.................. 60,2 70,6 71,8 81,6 98,3 

Powiat węgorzewski............. 81,7 89,8 90,8 106,1 126,0 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Współczynnik obciążenia demograficznego jest to wskaźnik, który liczy stosunek 

liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Jako 

nieprodukcyjny najczęściej przyjmuje się wiek 0-17 lat (wiek przedprodukcyjny) oraz 60 lat  

i więcej dla kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn (wiek poprodukcyjny); wiek produkcyjny to 

18-59/64 lata (18-59 lat – dla kobiet i 18-64 lata – dla mężczyzn). W województwie 

warmińsko-mazurskim współczynnik ten na obszarach wiejskich w 2020 roku kształtował się 

na poziomie 58,3. W latach 2004 - 2012 jego wartość spadała, czyli w uproszczeniu 

społeczeństwo "młodniało", natomiast od 2012 roku wartość tego współczynnika rosła, co jest 

zjawiskiem niepokojącym. Najgorsza sytuacja pod tym względem obserwowana jest  

w powiatach nowomiejskim, węgorzewskim i działdowskim (odpowiednio 63,3, 61,5 i 61,1). 

Najniższe wartości współczynnika obciążenia demograficznego występują w powiatach 
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braniewskim, piskim i ełckim (odpowiednio 55,1,55,5 i 55,8). We wszystkich powiatach  

(z wyjątkiem piskiego) w latach 2012 - 2020 wartość współczynnika ulegała zwiększeniu, 

przy czym największa dynamika wzrostu nastąpiła w powiecie olsztyńskim (Tab. 17). 

 

Tabela 17. Współczynnik obciążenia demograficznego na obszarach wiejskich według 

powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE..... 65,1 58,6 54,9 55,5 58,3 

Powiat bartoszycki...................... 65,1 57,5 54,0 55,1 58,2 

Powiat braniewski....................... 67,0 59,1 54,5 52,9 55,1 

Powiat działdowski...................... 69,9 64,4 59,7 59,1 61,1 

Powiat elbląski............................ 64,1 57,4 54,1 55,5 59,5 

Powiat ełcki................................ 69,2 60,8 56,6 54,5 55,8 

Powiat giżycki............................. 62,4 56,1 53,5 54,8 59,2 

Powiat iławski............................. 68,6 62,8 57,7 57,4 58,7 

Powiat kętrzyński........................ 64,7 57,0 53,3 54,6 57,8 

Powiat lidzbarski......................... 66,2 58,7 53,3 54,4 57,8 

Powiat mrągowski....................... 60,3 54,9 53,0 52,9 56,2 

Powiat nidzicki............................ 67,1 61,9 58,6 57,8 60,1 

Powiat nowomiejski.................... 68,2 62,1 60,4 61,2 63,3 

Powiat olecki.............................. 71,6 62,7 57,1 56,3 58,3 

Powiat olsztyński........................ 57,4 51,9 49,7 52,4 56,5 

Powiat ostródzki......................... 63,5 58,0 55,3 56,4 59,5 

Powiat piski................................ 72,0 63,8 57,1 54,9 55,5 

Powiat szczycieński..................... 65,8 59,0 54,4 53,8 56,3 

Powiat gołdapski......................... 68,9 62,2 57,3 57,9 60,9 

Powiat węgorzewski.................... 64,4 57,2 54,8 58,2 61,5 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Saldo migracji jest to różnica między napływem (imigracja), a odpływem (emigracja) 

z danego obszaru  w określonym czasie. Saldo migracji ludności na 1 000 osób oznacza 

przyrost/ubytek ludności danej jednostki administracyjnej/kraju na skutek migracji 

przypadający na 1 000 mieszkańców tej jednostki/kraju (wg stanu na połowę badanego 

okresu). Saldo migracji w przeliczeniu na 1 000 ludności obszarów wiejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego we wszystkich analizowanych latach było ujemne, co oznacza, że 

większa liczba osób opuszcza ten obszar aniżeli do niego napływa. Taka sytuacja miała 

miejsce w większości powiatów regionu, przy czym największe ujemne saldo migracji 

obserwowane jest w powiatach braniewskim i bartoszyckim. Odwrotny trend we wszystkich 
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latach występował tylko w powiecie olsztyńskim, a w 2020 roku obserwowany był również  

w powiatach giżyckim i ełckim (Tab. 18). 

Tabela 18. Saldo migracji ogółem na pobyt stały na obszarach wiejskich według powiatów 

województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 

Saldo migracji ogółem na 1000 ludności 

2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE..... -0,92 -1,85 -1,41 -2,30 -0,30 

Powiat bartoszycki...................... -4,44 -5,19 -6,90 -4,91 -6,34 

Powiat braniewski....................... -5,09 -6,38 -6,39 -7,65 -7,07 

Powiat działdowski...................... -2,44 -5,58 -1,27 -1,91 -3,22 

Powiat elbląski............................ -4,08 -1,66 -0,60 -1,89 -1,53 

Powiat ełcki................................ -0,38 -2,51 -0,27 -2,71 3,29 

Powiat giżycki............................ 3,89 -0,16 -0,20 -1,18 4,06 

Powiat iławski............................. 1,34 -3,43 -1,59 -4,28 -0,84 

Powiat kętrzyński........................ -4,51 -7,36 -7,03 -7,52 -5,43 

Powiat lidzbarski......................... -4,11 -4,40 -2,78 -1,76 -1,97 

Powiat mrągowski....................... -2,91 -3,21 -0,87 -1,85 -1,76 

Powiat nidzicki........................... -3,64 -6,93 -3,74 -3,08 -4,08 

Powiat nowomiejski.................... -2,75 -2,71 -4,34 -4,94 -2,37 

Powiat olecki.............................. -2,52 -2,78 -6,01 -4,88 -3,62 

Powiat olsztyński........................ 9,61 10,06 7,50 6,63 10,70 

Powiat ostródzki......................... -3,70 -3,43 -3,00 -2,70 -2,48 

Powiat piski................................ -3,61 -6,35 -3,60 -5,39 -6,05 

Powiat szczycieński..................... -0,54 0,17 0,05 -2,20 -0,79 

Powiat gołdapski......................... -3,41 -5,70 -5,16 -11,74 -4,48 

Powiat węgorzewski.................... -4,61 -4,29 -5,49 -7,27 -1,06 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 W ostatnim dwudziestoleciu łatwo zauważyć, że trend charakteryzujący większość 

rozwiniętych gospodarek zmienia także polską rzeczywistość - stale zmniejsza się 

zatrudnienie w rolnictwie, za to rośnie w usługach. Zatrudnienie w przemyśle oscyluje wokół 

wartości 5 mln osób149. Liczba pracujących na obszarach wiejskich Warmii i Mazur 

systematycznie rośnie od 2012 roku i w roku 2019 wynosiła 100,7 osób na 1 000 ludności. 

Taka tendencja widoczna jest w większości powiatów, z wyjątkiem giżyckiego i piskiego. 

Największa liczba pracujących notowana była w powiatach elbląskim, ostródzki  

i nowomiejskim (odpowiednio 138,2, 135,5 i 129,6). W tych powiatach zaobserwowano 

również największą dynamikę przyrostu liczby pracujących w przeliczeniu na 1 000 ludności. 

                                                 

149 https://rynekpracy.org/statystyki/pracujacy-w-rolnictwie-przemysle-i-uslugach/ 
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Na przeciwstawnym biegunie pod tym względem były powiaty węgorzewski, gołdapski  

i piski (odpowiednio 44,2, 49,5 i 59,4). Spadek liczby pracujących w odniesieniu do 2012 

roku zanotowano jedynie w powiecie giżyckim (Tab. 19). 
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Tabela 19. Pracujący w gospodarce narodowej w przeliczeniu na 1 000 ludności na obszarach 

wiejskich według powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2008, 

2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Pracujący ogółem na 1000 ludności 

2008 2012 2016 2019 

[–] [–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE.... 86,9 85,6 96,6 100,7 

Powiat bartoszycki..................... 58,4 64,4 61,8 65,5 

Powiat braniewski...................... 53,6 71,2 73,8 75,7 

Powiat 

działdowski..................... 93,4 90,8 94,6 100,3 

Powiat elbląski........................... 140,3 118,4 129,7 138,2 

Powiat ełcki............................... 69,1 74,0 86,8 91,1 

Powiat giżycki............................ 86,9 89,8 90,5 89,5 

Powiat iławski............................ 91,7 93,7 111,2 120,2 

Powiat kętrzyński....................... 64,7 59,8 54,3 59,8 

Powiat lidzbarski........................ 48,0 47,1 52,1 67,8 

Powiat mrągowski...................... 67,5 74,8 88,8 92,2 

Powiat nidzicki........................... 68,5 71,5 95,9 99,3 

Powiat 

nowomiejski.................... 101,5 89,5 113,7 129,6 

Powiat olecki............................. 76,7 93,6 101,0 102,1 

Powiat 

olsztyński........................ 109,2 103,2 112,1 122,0 

Powiat ostródzki......................... 106,1 100,9 121,9 135,5 

Powiat piski............................... 46,5 51,0 55,4 59,4 

Powiat 

szczycieński.................... 95,9 96,8 119,0 79,5 

Powiat gołdapski........................ 47,7 48,5 47,6 49,5 

Powiat węgorzewski................... 50,1 42,1 45,0 44,2 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Liczba osób bezrobotnych zrejestrowanych na obszarach wiejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego na koniec roku 2020 wynosiła 26 420, co stanowiło 7,2% osób  

w wieku produkcyjnym i wartość tego wskaźnika systematycznie malała od 2012 roku. Taka 

sytuacja miała miejsce we wszystkich powiatach regionu. Największy odsetek w ludności  

w wieku produkcyjnym stanowili bezrobotni w powiatach braniewskim, kętrzyńskim  

i bartoszyckim (odpowiednio 13,2%, 12,2% i 11,4%). Najmniejszy udział bezrobotnych  

w 2020 roku notowano w powiatach iławskim i nidzickim (Tab. 20). 
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Tabela 20. Udział bezrobotnych zarejestrowanych mieszkających na obszarach wiejskich 

według powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w 

wieku produkcyjnym 

2012 2016 2020 

[%] [%] [%] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE... 14,7 9,9 7,2 

Powiat 

bartoszycki....................... 19,8 16,4 11,4 

Powiat 

braniewski........................ 20,6 16,8 13,2 

Powiat 

działdowski....................... 16,6 12,1 8,5 

Powiat 

elbląski............................. 15,5 11,6 8,8 

Powiat 

ełcki................................. 17,4 11,9 9,9 

Powiat 

giżycki.............................. 10,2 7,7 5,9 

Powiat 

iławski.............................. 8,8 3,7 3,2 

Powiat 

kętrzyński......................... 18,7 14,0 12,2 

Powiat 

lidzbarski.......................... 15,0 11,8 7,9 

Powiat 

mrągowski........................ 14,4 9,2 6,6 

Powiat 

nidzicki............................. 12,8 6,9 3,7 

Powiat 

nowomiejski..................... 13,3 6,4 5,4 

Powiat 

olecki............................... 16,5 12,1 8,2 

Powiat 

olsztyński......................... 10,9 7,5 5,2 

Powiat 

ostródzki.......................... 15,0 9,6 7,0 

Powiat 

piski................................. 18,2 11,1 7,2 

Powiat 

szczycieński...................... 14,9 7,7 5,4 

Powiat 

gołdapski.......................... 16,4 11,4 6,8 

Powiat 

węgorzewski..................... 18,2 13,7 9,4 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 
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 Analiza danych pokazuje, że na przestrzeni wszystkich analizowanych lat liczba 

podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru Regon na obszarach wiejskich 

województwa warmińsko-mazurskiego systematycznie rośnie. Na koniec 2020 roku 

zarejestrowane były 42 859 firmy, co oznacza, że w przeliczeniu na 1 000 ludności 

funkcjonuje w regionie 73,9 podmiotów. Największa dynamika wzrostu tego wskaźnika 

obserwowana jest w latach 2012 - 2020 - nastąpił wzrost o 18 pkt. procentowych. Powiatami 

z największą liczbą podmiotów na obszarach wiejskich w przeliczeniu na 1000 ludności są 

olsztyński, giżycki i mrągowski (odpowiednio 104,5, 91,2, 87,1 oraz 103,2). Najniższe 

wartości tego wskaźnika obserwowano w 2020 roku w powiatach bartoszyckim, braniewskim 

i kętrzyńskim   (odpowiednio 52,7, 55,2 i 55,7) (Tab. 21).  

Tabela 21. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich według powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 

2004, 2008, 2012, 2016 i 2020. 

Wyszczególnienie 

Podmioty wpisane na 1000 ludności 

2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE..... 45,0 51,9 55,9 61,3 73,9 

Powiat 

bartoszycki...................... 30,0 34,1 38,8 42,9 52,7 

Powiat 

braniewski....................... 37,1 41,3 40,8 47,2 55,2 

Powiat 

działdowski...................... 37,2 42,3 43,5 48,1 57,8 

Powiat 

elbląski............................ 45,5 49,1 54,7 61,3 76,1 

Powiat ełcki................................ 34,4 44,5 48,5 56,0 69,0 

Powiat 

giżycki............................. 55,0 64,7 69,2 75,3 91,2 

Powiat 

iławski............................. 36,4 43,2 47,8 54,0 64,8 

Powiat 

kętrzyński........................ 37,6 43,0 44,2 47,7 55,7 

Powiat 

lidzbarski......................... 35,3 41,5 45,7 51,8 63,9 

Powiat 

mrągowski....................... 61,0 68,8 67,6 71,3 87,1 

Powiat 

nidzicki............................ 36,3 41,9 45,4 54,1 58,9 

Powiat 

nowomiejski..................... 45,3 52,5 56,2 61,7 73,2 

Powiat olecki.............................. 44,7 58,9 58,1 61,7 73,7 
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Wyszczególnienie 

Podmioty wpisane na 1000 ludności 

2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

Powiat 

olsztyński......................... 61,4 69,0 80,8 87,5 104,5 

Powiat 

ostródzki.......................... 42,6 51,2 56,2 59,8 71,7 

Powiat piski................................ 45,8 48,3 49,0 53,4 62,0 

Powiat 

szczycieński..................... 53,8 58,3 56,8 60,0 72,8 

Powiat 

gołdapski......................... 46,0 58,9 55,7 56,0 64,9 

Powiat 

węgorzewski.................... 36,2 42,6 51,0 57,3 66,9 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Infrastruktura techniczna jest niewątpliwie jednym z czynników determinujących 

rozwój obszarów wiejskich. Jednak zależności pomiędzy poziomem rozwoju infrastruktury,  

a rozwojem gospodarczym nie są całkowicie jednoznaczne. Uznaje się, że pewien minimalny 

poziom infrastruktury jest niezbędny dla zapewnienia rozwoju gospodarczego, tzw. minimum  

infrastrukturalne, niemniej jednak po jego przekroczeniu dalszy wzrost nakładów 

inwestycyjnych na niektóre elementy infrastruktury może być ekonomicznie nieuzasadniony  

i prowadzić do sytuacji, w której staje się on bardziej barierą niż stymulatorem procesów 

rozwoju obszarów wiejskich. Przy czym bardzo istotnym jest fakt, że na obszarach słabo 

rozwiniętych infrastruktura na pewno może stanowić istotny impuls rozwojowy przyczyniając 

się do ich pchnięcia na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Obszary wiejskie dysponujące 

wysokim poziomem wyposażenia infrastrukturalnego uznawane są przez inwestorów jako 

miejsca korzystne dla lokalizacji działalności gospodarczej. Natomiast dekapitalizacja 

obiektów infrastrukturalnych, co charakteryzuje infrastrukturę części obszarów wiejskich, jak 

również nienadążanie za tymi oczekiwaniami powodować mogą ucieczkę części podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących na danym obszarze. Na przykład firmy zajmujące się 

przetwórstwem muszą mieć możliwość korzystania nie tylko z kanalizacji, ale także  

z oczyszczalni ścieków, czystej wody, itd. Jest to szczególnie niebezpieczne w warunkach 

niedostatków i dziedziczenia regionalnie zróżnicowanego systemu infrastrukturalnego, co 

prowadzi do pogłębiania się przewagi konkurencyjnej obszarów bardziej rozwiniętych 

gospodarczo i cechujących się dotychczas relatywnie wysoką dynamiką rozwoju. Należy 

jednak pamiętać, że niedostatki w wyposażeniu infrastrukturalnym mogą być istotnym 

czynnikiem hamującym rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W Polsce problem 
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ten jest szczególnie widoczny na tzw. wiejskich obszarach problemowych, gdzie znaczne 

niedobory w wyposażeniu w infrastrukturę techniczną mogą w znacznej mierze wpływać na 

ograniczenie perspektyw ich rozwoju w przyszłości. Bardzo trudno jednoznacznie określić 

wpływ poziomu infrastruktury technicznej w poszczególnych gminach na ich rozwój 

gospodarczy. Należy przypuszczać, że czynnik infrastrukturalny nie oddziałuje w jednakowy 

sposób na wszystkie jednostki. Może czasami dochodzić do sytuacji, w której jest on 

osłabiany pod wpływem innych czynników. 

 Sieć wodociągowa na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego  

w 2019 roku liczyła 14 294,2 km co w przeliczeniu na 100 km
2
 powierzchni daje wartość 

60,3 km i w porównaniu do roku 2004 zwiększyła się o ponad 21 km. Najlepiej 

zwodociągowanym powiatem w regionie jest powiat nowomiejski, gdzie długość sieci wynosi 

140,1 km/100 km
2
 powierzchni. Stosunkowo dobrze sytuacja pod tym względem kształtuje 

się również w powiatach iławskim i węgorzewskim (odpowiednio 80,1 i 74,0 km/100 km
2
 

powierzchni). Najmniej rozwiniętą sieć wodociągową charakteryzują się powiaty piski  

i nidzicki (odpowiednio 22,3 i 27,6 km/100 km
2
) (Tab. 22). 

 

Tabela 22. Gęstość sieci wodociągowej na obszarach wiejskich według powiatów 

województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2019. 

Wyszczególnienie 

Gęstość sieci wodociągowej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 39,0 47,4 54,0 58,1 60,3 

Powiat bartoszycki................. 39,2 48,3 58,0 62,4 63,7 

Powiat braniewski.................. 29,2 33,2 34,6 35,9 36,6 

Powiat działdowski................. 43,0 47,8 50,5 52,6 54,6 

Powiat elbląski....................... 44,8 47,2 56,9 67,5 70,1 

Powiat ełcki........................... 30,3 41,3 50,6 64,0 67,1 

Powiat giżycki........................ 43,3 44,8 54,6 62,4 67,1 

Powiat iławski........................ 62,6 64,3 66,9 77,5 80,1 

Powiat kętrzyński................... 39,1 44,5 52,0 53,6 53,7 

Powiat lidzbarski.................... 46,8 61,5 71,3 73,2 76,1 

Powiat mrągowski.................. 41,0 51,6 54,7 57,0 58,8 

Powiat nidzicki....................... 23,5 27,8 25,9 27,6 27,6 

Powiat nowomiejski............... 96,6 127,8 134,9 139,3 140,1 

Powiat olecki......................... 38,9 53,7 61,6 63,4 64,8 

Powiat olsztyński................... 34,5 48,3 55,3 58,5 64,1 

Powiat ostródzki.................... 43,7 51,6 54,9 56,0 57,3 

Powiat piski........................... 11,5 14,4 18,0 20,0 22,3 
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Wyszczególnienie 

Gęstość sieci wodociągowej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

Powiat szczycieński................ 30,3 40,9 53,6 57,5 57,7 

Powiat gołdapski.................... 34,3 38,8 52,8 55,4 57,4 

Powiat węgorzewski............... 57,2 67,5 73,1 73,8 74,0 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Długość sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-

mazurskiego w 2019 roku wynosiła 5 063,1 km i w stosunku do roku 2004 wzrosła o ponad 

180%. Średnia gęstość sieci w regionie w 2019 roku wynosiła 21,5 km/100 km
2
 powierzchni. 

Wskaźnik ten najwyższe wartości osiągał w powiatach giżyckim i ostródzkim (odpowiednio 

41,1 i 35,8 km/100 km
2
 powierzchni). Powiatami o najmniejszej gęstości sieci kanalizacyjnej 

w 2019 roku były lidzbarski i bartoszycki (odpowiednio 7,8 i 8,3 km/100 km
2
 powierzchni). 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przyrost długości sieci nastąpił we wszystkich 

powiatach województwa a największą dynamikę zaobserwowano w powiecie giżyckim  

i olsztyńskim (Tab. 23). 

 

Tabela 23. Gęstość sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich według powiatów 

województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2019. 

Wyszczególnienie 

Gęstość sieci kanalizacyjnej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE........ 7,7 10,5 15,6 20,1 21,5 

Powiat 

bartoszycki........................... 3,1 3,1 4,3 7,5 8,3 

Powiat 

braniewski............................ 5,8 7,2 10,1 10,5 12,0 

Powiat 

działdowski.......................... 7,5 12,3 19,7 22,7 24,6 

Powiat 

elbląski................................. 2,5 4,5 6,6 11,1 13,2 

Powiat 

ełcki..................................... 9,4 9,2 10,7 17,6 19,4 

Powiat 

giżycki................................. 13,8 15,9 29,8 40,6 41,1 

Powiat 

iławski................................. 3,9 11,4 16,2 24,0 26,9 

Powiat 5,7 9,7 15,2 18,0 18,7 
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Wyszczególnienie 

Gęstość sieci kanalizacyjnej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

kętrzyński............................ 

Powiat 

lidzbarski.............................. 2,9 3,3 6,1 7,7 7,8 

Powiat 

mrągowski............................ 7,4 10,7 23,7 26,5 28,2 

Powiat 

nidzicki................................ 7,6 9,3 15,6 16,1 16,9 

Powiat 

nowomiejski......................... 11,4 9,9 12,2 16,3 19,9 

Powiat 

olecki................................... 7,4 8,5 12,2 11,4 11,2 

Powiat 

olsztyński............................. 11,6 16,8 22,6 29,8 31,0 

Powiat 

ostródzki.............................. 16,4 19,9 27,6 32,9 35,8 

Powiat 

piski..................................... 5,5 6,8 9,6 17,0 18,2 

Powiat 

szczycieński......................... 5,3 8,7 12,1 17,1 18,4 

Powiat 

gołdapski.............................. 8,7 11,7 15,8 16,5 16,5 

Powiat 

węgorzewski......................... 4,0 11,7 16,3 17,4 17,4 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Długość sieci gazowej na Warmii i Mazurach w 2019 roku wynosiła 774,3 km co  

w przeliczeniu na 100 km
2
 daje wartość 3,3 km. Pomimo, że dynamika przyrostu w stosunku 

do 2004 roku była bardzo wysoka (ponad 188%) to jest jeden z najniższych wskaźników  

w kraju. Tylko kilka powiatów w regionie ma wskaźnik ten wyższy od średniej wojewódzkiej 

(olsztyński, działdowski, kętrzyński i giżycki), natomiast w czterech powiatach (braniewskim, 

ełckim, oleckim i gołdapskim) sieć gazowa na obszarach wiejskich nie występuje (Tab. 24). 

 

Tabela 24. Gęstość sieci gazowej na obszarach wiejskich według powiatów województwa 

warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2019. 

Wyszczególnienie 

Gęstość sieci gazowej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE.......... 1,1 1,7 2,3 2,8 3,3 
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Wyszczególnienie 

Gęstość sieci gazowej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

[km/100 

km
2
] 

Powiat 

bartoszycki............................ 0,8 0,8 0,9 1,6 1,6 

Powiat 

braniewski............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

działdowski............................ 5,1 5,3 5,6 5,7 5,8 

Powiat 

elbląski.................................. 0,2 0,4 0,5 0,8 1,0 

Powiat 

ełcki...................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

giżycki................................... 2,8 3,0 3,7 4,0 4,6 

Powiat 

iławski................................... 0,8 1,5 1,6 2,5 3,3 

Powiat 

kętrzyński.............................. 1,8 3,8 4,2 5,7 5,8 

Powiat 

lidzbarski............................... 0,4 0,5 0,8 0,9 1,0 

Powiat 

mrągowski............................. 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 

Powiat 

nidzicki.................................. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 

Powiat 

nowomiejski.......................... 0,0 0,0 0,0 2,2 2,6 

Powiat 

olecki.................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

olsztyński.............................. 2,7 5,0 8,3 9,9 12,5 

Powiat 

ostródzki............................... 1,4 2,7 2,9 3,1 3,5 

Powiat 

piski...................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

szczycieński........................... 1,0 1,5 1,6 1,9 2,5 

Powiat 

gołdapski............................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

węgorzewski.......................... 2,9 3,9 4,0 4,2 4,3 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 
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3.4. Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur 

Wyzwaniem stojącym przed polskimi regionami jest inteligentna specjalizacja. 

Realizacja tego priorytetu, jak i skuteczność realizacji wszelkich koncepcji rozwojowych 

zależy w dużym stopniu nie tylko od trafności wyboru priorytetów i sposobów ich realizacji, 

ale przede wszystkim od powszechnej akceptacji tych koncepcji, warunkujących aktywne 

uczestnictwo społeczności lokalnych w ich realizacji. W odniesieniu do koncepcji 

inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) pojawia się wiele kontrowersji i wątpliwości, 

często wynikających z ich nierozumienia. Zwłaszcza na poziomie bezpośrednich 

realizatorów, a więc na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych. Jedną z przyczyn 

tego jest niezręczne tłumaczenie na język polski angielskiego odpowiednika smart 

specialisation, czyli inteligentna specjalizacja, a smart technologies – technologie 

inteligentne. Wprowadziło to dużo zamieszania do polityki innowacyjnej od strony 

koncepcyjnej i metodologicznej [Markowski 2013]150, ale również w jej odbiorze 

społecznym. Niezależnie od interpretacji tego pojęcia UE postrzega w technologiach typu 

smart możliwości ich wykorzystania przede wszystkim do oszczędności zasobów i taka 

interpretacja jest bliższa prawdy, a inteligentny region raczej powinno nazywać się 

oszczędnym [Markowski 2013]. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest efektem 

poszukiwania adekwatnej polityki gospodarczej UE podnoszącej konkurencyjność jej 

gospodarki. Szansę na to dostrzega się w kapitale intelektualnym. Dlatego w dokumentach 

dotyczących strategii rozwoju coraz częściej pojawia się odwołanie do intelektualnego 

rozwoju i do koncepcji inteligentnej specjalizacji, której celem jest wybranie 

najistotniejszych, z punktu widzenia potencjału regionu, dziedzin gospodarki i wsparcie jej 

intensywnymi badaniami [Górka, Łuszczyk 2013]151. Powszechnie uważa się, że koncepcja 

polityki rozwoju oparta na innowacyjności i przedsiębiorczości skupiona na określonych 

obszarach specjalizacji staje się kołem zamachowym rozwoju dzięki uzyskaniu trwałych 

przewag konkurencyjnych państw i regionów. Znalazło to odzwierciedlenie  

w najważniejszym dokumencie wyznaczającym kierunki rozwoju UE w zakresie 

innowacyjności, jakim jest strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

                                                 
150 Markowski T. 2013: Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne 

specjalizacje, 

Studia KPZK PAN, t. CLV, 64-65. 

151 Górka K., Łuszczyk M. 2013: Inteligenta specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem rozwoju 

regionu, Studia KPZK PAN, t. CLV, 52-53 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu [Malik 2013]152. Specjalizacje inteligentne są 

narzędziem realizacji polityki inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, które pozwoli krajom UE na stworzenie konkurencyjnej  

i innowacyjnej gospodarki i wyjście z kryzysu gospodarczego [Malik, Bedrunka 2013]153. Są 

one zatem kluczem do powrotu Europy na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Pojęcie 

inteligentnych specjalizacji pojawiło się w UE w związku z wieloletnim programowaniem 

europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. Dokumentem otwierającym tę tematykę 

stała się strategia „Europa 2020‖ (Dziemianowicz i in. 2014)154. Podstawą realizacji 

priorytetu strategicznego odnoszącego się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (smart 

growth) jest właśnie inteligentna specjalizacja. Stąd też wynika, że każdy region powinien 

posiadać regionalną strategię innowacji na rzecz specjalizacji inteligentnej [Malik 2013]. 

Strategie te stanowią wyznacznik dla działań administracji publicznej, umożliwiających 

pozyskiwanie środków na realizację priorytetów z nich wynikających. 

 Inteligentne specjalizacje nie są wyłącznie oparte na innowacjach technologicznych, 

ale bazują również na innowacjach społecznych, nowych usługach i procesach oraz na 

marketingu itp. Wynika to z faktu, iż innowacje mają coraz bardziej złożony i systemowy 

charakter. Nie opierają się już wyłącznie na badaniach naukowych, ale nierzadko służą 

rozwiązywaniu konkretnych problemów i są odpowiedzią na popyt i pojawiające się 

możliwości w otaczającej nas rzeczywistości. Inteligentna specjalizacja ma na celu 

wykorzystanie potencjału regionów i zaakcentowanie ich specyfiki, w celu uniknięcia  

powielania identycznych działań. W koncepcji zwrócono uwagę na to że inteligentna 

specjalizacja wymaga zaangażowania kluczowych partnerów, jakimi są władze samorządowe, 

przedstawiciele gospodarki, biznesu oraz środowiska akademickie. Silne regionalne 

porozumienie pomiędzy obywatelami, biznesem i partiami politycznymi to najlepszy sposób 

powodzenia tego procesu. Cykl wyborczy i cykl innowacyjny są ze sobą silnie powiązane, 

dlatego też tak ważna jest równowaga polityczna155. 

                                                 
152 Malik K. 2013: Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu – doświadczenia opolskie, RIS3, Studia KPZK 

PAN, t. LCIII, 134. 

153 Malik K., Bedrunka K. 2013: Inteligentne specjalizacje – metodologia i najlepsze praktyki, Studia KPZK 

PAN, t. CLV, 73 

154 Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszad K. 2014: Potencjał rozwojowy i specjalizacje polskich województw 

2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 20-21. 

 

155 Kucharczyk A. 2014: Kierunek: inteligentne specjalizacje - priorytety wspierania 

rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Raport EDS. 
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 Celem ustanowienia inteligentnych specjalizacji była transformacja gospodarki 

krajowej w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce 

naturalne oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych wspierających 

tę transformację. Inteligentne specjalizacje uwzględniają istniejący potencjał naukowy 

i biznesowy w obszarze B+R+I (badań, rozwoju i innowacji), aktualne możliwości rozwoju 

gospodarki, istniejące powiązania kooperacyjne w ramach obszarów specjalizacji oraz trendy 

rozwojowe i nisze rynkowe, w których kraj ma lub może mieć przewagi w konkurowaniu 

z innymi krajami. Zidentyfikowanie inteligentnych specjalizacji pozwala skupić inwestycje na 

badania, rozwój i innowacyjność (B+R+I) w obszarach o największym potencjale 

innowacyjnym i konkurencyjnym kraju – czyli na obszarach, które mogą przynieść krajowi 

i gospodarce najwięcej korzyści. Tak skupione inwestycje przyczyniają się do lepszego 

sprostania największym wyzwaniom społeczno-gospodarczym, z którymi mierzy się obecnie 

świat, a także Polska. Jest to dążenie do osiągnięcia: 

 trwałego wzrostu gospodarczego poprzez bardziej innowacyjne i konkurencyjne 

usługi, produkty i technologie, 

 poprawy jakości życia społeczeństwa np. poprzez działania prozdrowotne, działania 

związane ze starzejącym się społeczeństwem, 

 poprawy stanu środowiska naturalnego np. poprzez walkę ze smogiem, 

wyczerpywaniem się surowców naturalnych czy utrudnionym dostępem do wody. 

 Inteligentne specjalizacje służą jako kompas dla inwestycji w badania i innowacje, 

a dzięki aktywnemu zaangażowaniu przedsiębiorców i naukowców w proces definiowania 

specjalizacji, umożliwiają skuteczniejsze wdrażanie rozwiązań technologicznych na rynek 

oraz zwiększają szanse na szybszy zwrot z inwestycji w B+R+I. 

 Na liście krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) na 2021 roku znajduje się 

trzynaście dziedzin uznanych za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności polskiej 

gospodarki opartego na innowacjach. Obszary zostały zidentyfikowane przez Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii przy ścisłej współpracy z PARP, przedstawicielami firm, 

naukowcami oraz ekspertami branżowymi. Cel: skupienie inwestycji w obszarach 

zapewniających jak największy przyrost wartości dodanej w gospodarce, jej 

konkurencyjności oraz optymalne wykorzystanie zasobów dzięki badaniom, rozwojowi  

i innowacjom156. 

                                                 
156 https://www.parp.gov.pl/component/content/article/71199:kierunki-rozwoju-innowacji-w-polsce-jak-

tworzyc-i-monitorowac-krajowe-inteligentne-specjalizacje 
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 W 2013 roku w procesie aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego, po raz pierwszy wskazano tzw. regionalne 

inteligentne specjalizacje. Była to odpowiedź na nową koncepcję realizacji polityki 

regionalnej  określonej przez Komisję Europejską w strategii „Europa 2020‖. Inteligentne 

specjalizacje definiowane są jako sektory gospodarki oparte na wiedzy i będące źródłem 

przewag konkurencyjnych.  Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur zidentyfikowane 

zostały w procesie obejmującym  pogłębione analizy i diagnozę, szereg spotkań, debat 

i dyskusji z mieszkańcami regionu, przedstawicielami środowiska gospodarczego  

i naukowego oraz otoczeniem biznesu.  W ten sposób zdefiniowano trzy funkcjonalne 

specjalizacje województwa tj. ekonomię wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno  

i meblarstwo. W Strategii wskazano ponadto pięć zagadnień horyzontalnych wspólnych dla 

trzech ww. specjalizacji (technologie informacyjno-komunikacyjne, finansowanie, logistyka, 

targi i promocja, bezpieczeństwo). Poprawa sytuacji w tych obszarach determinuje efektywny 

rozwój podmiotów gospodarczych funkcjonujących w zidentyfikowanych regionalnych 

inteligentnych specjalizacjach157. 

 Dynamiczna sytuacja gospodarcza wymaga jednak ciągłej obserwacji zachodzących 

zmian, a tym samym również bieżącej rewizji obszarów inteligentnych specjalizacji. Służy 

temu tzw. proces przedsiębiorczego odkrywania angażujący interesariuszy Strategii. Wraz  

z przyjęciem zaktualizowanej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego z horyzontem 

czasowym do 2030 roku sejmik regionu ponownie dokonał wyborów strategicznych w sferze 

rozwoju regionu. Wśród nich znalazła się również decyzja o kontynuacji polityki 

gospodarczej opartej na już istniejących inteligentnych specjalizacjach158. Na potrzeby 

niniejszego Projektu analizie poddane zostaną dwie specjalizacje - ekonomia wody i żywność 

wysokiej jakości.  

 Ekonomia wody (ang. water economy) – specjalizacja bazuje na największych  

w Polsce zasobach wód powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz 

szereg rodzajów działalności, które mają również duży potencjał innowacyjny. Warmia  

i Mazury są znane z produkcji jachtów, łodzi, a także usług związanych z tą branżą. Istotnym 

czynnikiem rozwoju specjalizacji będzie silna pozycja zaplecza naukowego w obszarze 

produkcji żywności, ale powinno to być wsparte w zakresie współpracy z producentami 

                                                 
157 https://strategia.warmia.mazury.pl/inteligentne-specjalizacje/ 

158 https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/warminsko-mazurskie-poszukuje-nowych-specjalizacji-

regionu 
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maszyn i urządzeń (wydziały techniczne). Rozwój specjalizacji wychodzi naprzeciw 

potrzebom ochrony środowiska, w czym region chce uzyskać znaczenie międzynarodowe159. 

Przykładowe elementy specjalizacji to: 

Produkcja maszyn: 

 produkcja maszyn do cięcia wodą (technologie waterjet), 

 produkcja turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego; 

Transport wodny: 

 rejsy pasażerskie, 

 transport wodny towarów, 

 transport łodzi i jachtów; 

Sporty wodne: 

 organizacja imprez sportowych (regat, obozów żeglarskich), 

 szkoły nauki pływania, szkolenia żeglarskie, 

 nauka windsurfingu, kitesurfingu, nurkowania, ślizgi na bojerach, 

 sprzedaż sprzętu wodnego, 

 usługi sternicze, 

 czartery jachtów i łodzi; 

Produkcja jachtów i łodzi: 

 producenci jachtów i łodzi motorowych, 

 usługi szkutnicze, 

 pracownie żeglarskie (produkcja żagli); 

Środowisko przyrodnicze i jego ochrona: 

 hydroelektrownie: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel, 

 odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, 

 rekultywacja jezior, 

 infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, 

 pobór, uzdatnienie i dostarczenie wody, 

 recycling, 

 utylizacja odpadów; 

Zakwaterowanie i odnowa biologiczna: 

 hotele, 

 obiekty spa i wellness, 

 parki wodne i aquasfery, 

 uzdrowiska; 

Przemysł rolno-spożywczy: 

 hodowla ryb i innych organizmów wodnych, 

 przetwarzanie i konserwowanie ryb, 

 produkcja soków, piwa i innych napojów, 

                                                 
159 https://biznes.warmia.mazury.pl/specjalizacje/ekonomia-wody/ 
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 połów ryb; 

Nauka i IOB: 

 uczelnie wyższe (edukacja i badania), 

 szkoły tematyczne, 

 instytuty i laboratoria, 

 agencje, organizacje, stowarzyszenia, klastry. 

 Żywność wysokiej jakości (ang. high quality food) – jest to specjalizacja bazująca 

na tradycyjnej już silnej pozycji rolnictwa w regionie (jeden z najwyższych wskaźników 

produktywności w Polsce). Wokół produkcji żywności region rozwinął bardzo silną 

specjalizację naukową, w której osiąga obecnie znaczące sukcesy międzynarodowe, która jest 

jednocześnie zapleczem badawczo-naukowym dla pojedynczych firm i klastrów. 

Specjalizacja ta opiera się na przemyśle rolno-spożywczym i dynamicznym rozwoju 

rolnictwa lokalnego i tradycyjnym przetwórstwie żywności opartej o regionalne surowce  

i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz produkcji żywności o projektowanych funkcjach. 

Odpowiada ona na potrzeby konsumentów związane z promowanym zdrowym stylem 

życia160. Przykładowe elementy specjalizacji to: 

Chów i hodowla ryb oraz zwierząt: 

 hodowla ryb i innych organizmów wodnych, 

 hodowla bydła, drobiu, 

 pszczelarstwo; 

Produkcja żywności nieprzetworzonej: 

 uprawa warzyw i owoców, 

 produkty zwierzęcopochodne (mleko, jaja, itp.), 

 uprawa zbóż, produkcja nasion i traw; 

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych: 

 utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, 

 odzyskiwanie energii ciepła z odpadów rolniczych (biogazownie); 

Produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt: 

 produkcja paszy i karmy dla zwierząt; 

Przetwórstwo spożywcze: 

 przetwarzanie i konserwowanie ryb, mięsa oraz produkcja wyrobów z mięs, 

 produkcja wyrobów mleczarskich, 

 przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja soków, wód mineralnych i innych 

napojów, 

 produkcja wyrobów piekarskich, 

 produkcja wyrobów cukierniczych, 

 produkcja napojów alkoholowych i piwa; 

                                                 
160 https://biznes.warmia.mazury.pl/specjalizacje/zywnosc-wysokiej-jakosci/ 
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Produkcja maszyn dla rolnictwa: 

 produkcja asortymentu dla hodowli ryb (np. do natleniania stawów rybnych), 

 produkcja maszyn rolniczych, 

 produkcja i sprzedaż maszyn i linii produkcyjnych do przetwórstwa rolno-

spożywczego; 

Nauka i IOB: 

 instytuty, wydziały, laboratoria na uczelniach i JBR-ach, 

 agencje organizacji, stowarzyszeń, klastrów, 

 grupy producentów rolnych, 

 edukacja zawodowa. 

 Jedynymi wiarygodnymi danymi dostępnymi na poziomie obszarów wiejskich, 

charakteryzującymi rozwój przedsiębiorczości na tych terenach, są dane Głównego Urzędu 

Statystycznego gromadzone w bazie Regon - czyli liczba zarejestrowanych firm, liczba firm 

noworejestrowanych i wyrejestrowywanych w poszczególnych latach.  

Ekonomia wody 

 Rodzaje działalności wpisujące się w inteligentną specjalizację Ekonomia wody wg. 

PKD 2007 zostały zaprezentowane w Załączniku nr 1 w tabeli 1. Zgodnie z danymi GUS 

liczba zarejestrowanych firm w Polsce, wpisujących się w omawianą specjalizację wynosiła 

w 2020 roku 138 800, co stanowi wzrost w porównaniu do 2012 roku o ponad 46%.  

W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych firm w 2020 roku było 4 811, tj. 

niecałe 3,5% firm z Polski, a dynamika wzrostu w porównaniu do roku 2012 wynosiła 52,8%, 

a więc przyrost w województwie był znacznie wyższy aniżeli w kraju. We wszystkich 

analizowanych latach (2012, 2016 i 2020) znacznie zwiększała się liczba podmiotów 

funkcjonujących w tych rodzajach działalności, wpisujących się w inteligentną specjalizację 

"Ekonomia wody". Podmiotów nowozarejestrowanych w kraju było 10 894 w 2012 roku i 12 

700 w 2020, natomiast w województwie odpowiednio 420 i 533. Zarówno w Polsce jak  

i w województwie największą dynamikę przyrostu firm notowano w sekcji 

"Zakwaterowanie". Liczby podmiotów gospodarki narodowej wyrejestrowywanych w tych 

latach były znacznie mniejsze - w kraju w 2012 wyrejestrowano 6 889 firm a w 2020 roku  

5 656, podczas gdy w regionie Warmii i Mazur odpowiednio 261 i 209. 

 W pierwszym rodzaju działalności, który wpisuje się w inteligentną specjalizację 

"Ekonomia wody", jakim jest "Produkcja i naprawa statków i łodzi" skupione są dwie sekcje  

i działy PKD: 

 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, 

 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. 
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 W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowane w 2020 roku były 642 

podmioty gospodarki narodowej w obszarze "Produkcja i naprawa statków i łodzi", co 

stanowi ponad 3,5% zarejestrowanych w Polsce (18 167). Dynamika wzrostu firm w regionie, 

w porównaniu do roku 2012 wyniosła blisko 61% (w Polsce  56%). Największa liczba 

podmiotów funkcjonujących w omawianym obszarze była skupiona w powiatach 

olsztyńskim, ostródzkim oraz elbląskim i w tych powiatach notowano również największą 

dynamikę przyrostu firm w porównaniu do roku 2012 (Tab. 25). Dotyczy to głównie firm 

zajmujących się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń. 

 

Tabela 25. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich. 

Wyszczególnienie 

Sekcja C dział 30 Sekcja C dział 33 

Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 

Naprawa, konserwacja i 

instalowanie maszyn i 

urządzeń 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 

POLSKA............................... 856 991 1 127 10 783 13 504 17 040 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 52 53 54 347 498 588 

Powiat 

bartoszycki................... 4 3 3 11 13 11 

Powiat 

braniewski.................... 1 0 0 14 28 29 

Powiat 

działdowski.................. 4 4 1 17 24 25 

Powiat 

elbląski......................... 1 5 3 21 43 60 

Powiat 

ełcki............................. 0 0 0 10 16 20 

Powiat 

giżycki......................... 7 11 11 12 22 26 

Powiat 

iławski......................... 7 4 8 25 32 40 

Powiat 

kętrzyński.................... 1 1 0 9 12 17 

Powiat 

lidzbarski...................... 0 0 1 10 11 13 

Powiat 

mrągowski.................... 3 2 2 15 17 24 

Powiat 

nidzicki........................ 1 0 0 5 9 11 

Powiat 

nowomiejski................. 1 0 3 21 26 30 

Powiat 

olecki........................... 1 2 1 17 37 33 
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Wyszczególnienie 

Sekcja C dział 30 Sekcja C dział 33 

Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 

Naprawa, konserwacja i 

instalowanie maszyn i 

urządzeń 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 

Powiat 

olsztyński..................... 1 1 3 79 92 111 

Powiat 

ostródzki...................... 14 16 15 35 61 62 

Powiat 

piski............................. 2 2 2 19 18 29 

Powiat 

szczycieński................. 3 2 0 15 23 32 

Powiat 

gołdapski...................... 0 0 0 9 8 5 

Powiat 

węgorzewski................. 1 0 1 3 6 10 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Drugi rodzaj działalności wpisujących się  w specjalizację "Ekonomia wody" to 

"Zakwaterowanie, wypoczynek i sport" obejmujący następujące sekcje i działy PKD: 

 Transport wodny, 

 Zakwaterowanie, 

 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 

 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, 

 Wynajem i dzierżawa, 

 Pozostała indywidualna działalność usługowa. 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w województwie w zakresie "Zakwaterowania, 

wypoczynku i sportu" w 2020 roku wyniosła 3 025, co podobnie jak w poprzednich 

przypadkach również stanowiło 3,5% firm funkcjonujących w kraju (84 902). Również w tym 

przypadku dynamika wzrostu liczby podmiotów w porównaniu do roku 2012 na Warmii  

i Mazurach była wyższa aniżeli w kraju (odpowiednio 61,5% i 57,7%). Największa liczba 

podmiotów zarejestrowana była w 2020 roku w trzech Działach PKD: Dział 96 Pozostała 

indywidualna działalność usługowa, Dział 97 Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników i Dział 98 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby (1 189). Najliczniej są one reprezentowane w powiatach olsztyńskim, 

ostródzkim i elbląskim. Stosunkowo dużo podmiotów było również w Dziale 55 

Zakwaterowanie (839), przy czym najliczniej zarejestrowane były w 2020 roku w powiatach 

mrągowskim, olsztyńskim i giżyckim (Tab. 26, 27). 
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Tabela 26. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich. 

Wyszczególnienie 

Sekcja H dział 50 Sekcja I dział 55 Sekcja N dział 77 

Transport wodny Zakwaterowanie Wynajem i dzierżawa 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

POLSKA...................

.. 444 476 559 

10 

826 

13 

300 

16 

321 3 507 5 675 7 141 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE..........

.. 24 32 28 499 597 839 159 252 310 

Powiat 

bartoszycki....... 0 0 0 7 8 11 5 3 6 

Powiat 

braniewski......... 0 0 0 6 12 14 3 7 9 

Powiat 

działdowski...... 0 0 0 9 10 12 5 10 6 

Powiat 

elbląski............. 2 2 0 13 26 32 6 9 12 

Powiat 

ełcki................... 0 0 0 14 24 31 1 2 12 

Powiat 

giżycki.............. 7 9 8 62 65 106 26 35 44 

Powiat 

iławski.............. 0 1 1 26 31 41 8 13 19 

Powiat 

kętrzyński.......... 0 2 0 11 14 19 9 16 18 

Powiat 

lidzbarski.......... 1 0 0 4 4 6 4 10 7 

Powiat 

mrągowski....... 10 10 14 97 118 173 15 18 29 

Powiat 

nidzicki............ 0 0 0 6 7 13 5 16 13 

Powiat 

nowomiejski..... 0 0 0 1 4 5 5 9 19 

Powiat 

olecki................ 1 1 1 5 8 11 3 3 5 

Powiat 

olsztyński......... 1 2 1 71 83 108 21 35 45 

Powiat 

ostródzki.......... 1 0 0 44 51 67 11 13 10 

Powiat 

piski................... 1 2 2 41 56 88 10 17 19 

Powiat 

szczycieński..... 0 0 0 53 46 60 10 10 13 

Powiat 0 0 0 7 7 11 1 5 3 
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Wyszczególnienie 

Sekcja H dział 50 Sekcja I dział 55 Sekcja N dział 77 

Transport wodny Zakwaterowanie Wynajem i dzierżawa 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

gołdapski.......... 

Powiat 

węgorzewski..... 0 3 1 22 23 31 11 21 21 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 27. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich. 

Wyszczególnienie 

Sekcja N dział 79 Sekcja R dział 93 
Sekcja S dział 96 i Sekcja 

T dział 97 i 98 

Działalność 

organizatorów turystyki, 

pośredników i agentów 

turystycznych oraz 

pozostała działalność 

usługowa w zakresie 

rezerwacji i działalności z 

nią związane 

Działalność sportowa, 

rozrywkowa i rekreacyjna 

Dział 96 Pozostała 

indywidualna działalność 

usługowa 

Dział 97 Gospodarstwa 

domowe zatrudniające 

pracowników 

Dział 98 Gospodarstwa 

domowe produkujące 

wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

POLSKA..................... 1 768 1 878 2 244 12 523 14 506 16 312 24 759 30 335 42 325 

Warmińsko- 

mazurskie 81 85 90 423 512 569 689 807 1 189 

Powiat bartoszycki...... 2 1 1 13 17 14 19 26 32 

Powiat braniewski....... 1 1 0 9 11 11 10 10 16 

Powiat działdowski..... 3 3 3 26 26 34 23 39 67 

Powiat elbląski............ 2 2 5 40 48 51 52 61 100 

Powiat ełcki................. 3 3 2 19 21 25 24 31 45 

Powiat giżycki............. 12 15 17 27 36 37 29 34 41 

Powiat iławski............. 4 5 4 16 25 30 27 43 60 

Powiat kętrzyński........ 12 11 12 14 16 19 25 26 34 

Powiat lidzbarski......... 0 0 0 7 9 13 15 22 30 

Powiat mrągowski....... 6 5 4 21 23 24 49 39 62 

Powiat nidzicki............ 0 0 0 8 10 11 18 23 20 

Powiat nowomiejski... 2 2 1 24 25 33 45 54 85 
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Wyszczególnienie 

Sekcja N dział 79 Sekcja R dział 93 
Sekcja S dział 96 i Sekcja 

T dział 97 i 98 

Działalność 

organizatorów turystyki, 

pośredników i agentów 

turystycznych oraz 

pozostała działalność 

usługowa w zakresie 

rezerwacji i działalności z 

nią związane 

Działalność sportowa, 

rozrywkowa i rekreacyjna 

Dział 96 Pozostała 

indywidualna działalność 

usługowa 

Dział 97 Gospodarstwa 

domowe zatrudniające 

pracowników 

Dział 98 Gospodarstwa 

domowe produkujące 

wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

Powiat olecki.............. 2 1 1 9 10 13 27 19 36 

Powiat olsztyński........ 17 20 22 89 123 134 160 193 302 

Powiat ostródzki......... 5 5 5 44 50 50 74 65 105 

Powiat piski................. 1 1 3 15 19 18 16 19 32 

Powiat szczycieński.... 2 2 4 24 22 27 50 70 91 

Powiat gołdapski......... 2 1 1 7 10 12 14 16 15 

Powiat węgorzewski... 5 7 5 11 11 13 12 17 16 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 Kolejnym rodzajem działalności wpisującym się w inteligentną specjalizację 

"Ekonomia wody" jest "Ochrona środowiska i instalacje wodne", który obejmuje cztery 

sekcje i działy PKD: 

 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców, 

 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 

Liczebność podmiotów funkcjonujących w obszarze "Ochrona środowiska i instalacje wodne" 

w województwie wyniosła w 2020 roku 741, co stanowiło 3,5% podmiotów zarejestrowanych 

w Polsce (21 218). Podobnie jak w wyżej opisywanych działalnościach dynamika przyrostu 

podmiotów w regionie  w porównaniu do roku 2012 była wyższa niż w kraju (odpowiednio  

o 43% i 38,6%). Najliczniej w 2020 roku reprezentowane były podmioty funkcjonujące  

w Sekcji F dział 42 "Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej" (452) 

oraz Sekcji D "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (156). W obu przypadkach największe 

skupienie tych firm było na obszarach wiejskich powiatu olsztyńskiego (Tab. 28, 29). 

 



144 

 

Tabela 28. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich. 

Wyszczególnienie 

Sekcja D Sekcja E dział 36 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

Pobór, uzdatnianie i 

dostarczanie wody 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 

POLSKA.............................

... 1 435 2 269 2 698 896 940 996 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 74 106 156 36 31 35 

Powiat 

bartoszycki................... 1 1 5 1 1 1 

Powiat 

braniewski.................... 3 3 2 3 3 4 

Powiat 

działdowski................... 3 4 10 3 3 3 

Powiat 

elbląski......................... 2 5 4 6 3 3 

Powiat 

ełcki............................. 4 4 7 2 2 2 

Powiat 

giżycki.......................... 0 5 10 3 2 3 

Powiat 

iławski.......................... 2 3 5 2 3 2 

Powiat 

kętrzyński..................... 5 6 6 1 2 2 

Powiat 

lidzbarski...................... 8 6 8 0 0 0 

Powiat 

mrągowski.................... 6 10 11 0 0 1 

Powiat 

nidzicki......................... 3 3 4 2 1 1 

Powiat 

nowomiejski................ 3 3 8 4 4 4 

Powiat 

olecki........................... 3 6 4 0 0 0 

Powiat 

olsztyński...................... 14 27 37 3 3 3 

Powiat 

ostródzki....................... 4 7 12 2 2 2 

Powiat 

piski............................. 1 3 5 0 0 0 

Powiat 

szczycieński.................. 8 7 11 4 2 3 

Powiat 4 1 3 0 0 0 
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Wyszczególnienie 

Sekcja D Sekcja E dział 36 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

Pobór, uzdatnianie i 

dostarczanie wody 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 

gołdapski...................... 

Powiat 

węgorzewski................. 0 2 4 0 0 1 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

Tabela 29. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich. 

Wyszczególnienie 

Sekcja E dział 38 Sekcja F dział 42 

Działalność związana ze 

zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców 

Roboty związane z budową 

obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 

POLSKA.............................

.. 2 307 2 929 2 916 10 668 11 797 14 608 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 89 96 98 319 342 452 

Powiat 

bartoszycki................... 13 6 6 12 12 17 

Powiat 

braniewski.................... 2 1 1 5 10 11 

Powiat 

działdowski.................. 3 5 4 24 15 28 

Powiat 

elbląski......................... 1 5 10 20 20 30 

Powiat 

ełcki............................. 4 8 10 11 15 23 

Powiat 

giżycki......................... 3 5 3 17 20 23 

Powiat 

iławski......................... 6 3 2 12 17 19 

Powiat 

kętrzyński.................... 4 4 3 10 10 11 

Powiat 

lidzbarski...................... 3 2 1 8 10 18 

Powiat 

mrągowski.................... 2 3 5 6 10 12 

Powiat 

nidzicki........................ 0 0 1 10 10 12 

Powiat 1 4 4 14 9 12 
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Wyszczególnienie 

Sekcja E dział 38 Sekcja F dział 42 

Działalność związana ze 

zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców 

Roboty związane z budową 

obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 

nowomiejski................. 

Powiat 

olecki........................... 3 1 1 11 8 12 

Powiat 

olsztyński..................... 23 28 27 84 92 135 

Powiat 

ostródzki...................... 9 9 11 36 37 43 

Powiat 

piski............................. 3 4 4 8 8 9 

Powiat 

szczycieński................. 7 6 5 20 26 22 

Powiat 

gołdapski...................... 0 1 0 6 7 10 

Powiat 

węgorzewski................. 2 1 0 5 6 5 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

 W ramach inteligentnej specjalizacji "Ekonomia wody" funkcjonują sekcje i działy 

PKD, które wpisuję się w inteligentną specjalizację "Żywność wysokiej jakości" - są to 

"Rybactwo", "Produkcja artykułów spożywczych" i "Produkcja napojów". Na Warmii  

i Mazurach w 2020 roku w ramach tych sekcji funkcjonowały 403 podmioty, które stanowiły 

2,8% wszystkich zarejestrowanych w Polsce (14 513). Podobnie jak we wszystkich innych 

obszarach tej specjalizacji, wyżej opisanych, dynamika przyrostu liczby firm w regionie  

w porównaniu do roku 2012 była znacznie szybsza niż w kraju (odpowiednio 13,2% i 4%). 

Pod względem liczebności podmiotów w województwie zdecydowanie dominują te, 

funkcjonujące w Sekcji C Dział 10 "Produkcja artykułów spożywczych" (319), szczególnie 

na obszarach wiejskich powiatów olsztyńskiego i ostródzkiego (Tab. 30). 

 

Tabela 30. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich. 

Wyszczególnienie 

Sekcja A dział 03 Sekcja C dział 10 Sekcja C dział 11 

Rybactwo 
Produkcja artykułów 

spożywczych 
Produkcja napojów 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

POLSKA...................

.. 822 858 897 

12 

611 

13 

163 

13 

037 525 579 579 
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Wyszczególnienie 

Sekcja A dział 03 Sekcja C dział 10 Sekcja C dział 11 

Rybactwo 
Produkcja artykułów 

spożywczych 
Produkcja napojów 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

WARMIŃSKO- 

MAZURSKIE 55 68 64 289 322 319 12 18 20 

Powiat 

bartoszycki...... 0 0 0 6 7 8 1 0 0 

Powiat 

braniewski....... 14 14 16 0 1 2 0 0 0 

Powiat 

działdowski..... 0 0 0 15 20 19 2 5 3 

Powiat 

elbląski............ 9 10 11 20 20 21 2 2 3 

Powiat 

ełcki................. 4 6 3 16 18 14 1 1 2 

Powiat 

giżycki............. 5 6 6 26 21 22 1 1 1 

Powiat 

iławski............. 1 1 2 17 18 15 0 0 0 

Powiat 

kętrzyński........ 0 0 0 8 11 11 0 0 0 

Powiat 

lidzbarski......... 0 1 1 6 5 12 2 2 2 

Powiat 

mrągowski....... 0 4 4 12 15 11 0 1 1 

Powiat 

nidzicki............ 1 1 1 12 12 9 1 1 0 

Powiat 

nowomiejski... 1 1 1 29 37 42 0 1 2 

Powiat 

olecki............... 1 1 1 6 6 6 0 1 1 

Powiat 

olsztyński........ 7 9 9 49 52 55 1 1 2 

Powiat 

ostródzki......... 5 8 5 36 44 38 1 2 3 

Powiat 

piski................. 2 2 2 4 6 4 0 0 0 

Powiat 

szczycieński.... 5 4 2 18 20 21 0 0 0 

Powiat 

gołdapski......... 0 0 0 5 6 4 0 0 0 

Powiat 

węgorzewski... 0 0 0 4 3 5 0 0 0 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

Żywność wysokiej jakości 
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Rodzajem działalności wpisującym się w inteligentną specjalizację "Żywność wysokiej 

jakości" jest "Produkcja", obejmująca sześć sekcji i działów PKD: 

 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, 

 Rybactwo, 

 Produkcja artykułów spożywczych, 

 Produkcja napojów, 

 Działalność weterynaryjna, 

 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w powyższych sekcjach wyniosła w 2020 roku na 

obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim 3 121, co stanowiło 4,2% 

wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce (74 540). W przeciwieństwie do liczby 

podmiotów w specjalizacji "Ekonomia wody", gdzie w każdym rodzaju działalności 

notowany był znaczący przyrost firm w latach 2012 - 2020, w inteligentnej specjalizacji 

"Żywność wysokiej jakości", zarówno w województwie jak i w kraju, obserwowany jest ich 

spadek (odpowiednio o -12,8% i -8,2%). W obu przypadkach było to skutkiem redukcji 

liczebności podmiotów gospodarki narodowej w sekcji "Uprawy rolne, chów i hodowla 

zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową", gdzie notowano spadki odpowiednio  

o -29,8% i -32,4%. W województwie warmińsko-mazurskim największą dynamikę wzrostu 

liczebności podmiotów odnotowano w sekcjach "Produkcja napojów" oraz "Działalność  

w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne" (odpowiednio o 66,7%  

i 61,6%). Liczby firm nowopowstałych, które rejestrowały się w bazie Regon były 

stosunkowo niewielkie - w Polsce w 2012 roku zarejestrowano 4 556 podmiotów a w 2020 

roku 4 270 (w województwie odpowiednio 198 i 218). W tych samych latach notowano 

również podmioty, które znikały z rynku - w 2012 roku w kraju wyrejestrowano 1 857 

podmioty i 1 953 w roku 2020 (w regionie odpowiednio 74 i 60). Stosukowo największą 

dynamikę ubywania firm zaobserwowano w dwóch sekcjach - "Rybactwo" oraz "Produkcja 

artykułów spożywczych". Pod względem liczebności w 2020 roku dominowały na obszarach 

wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego podmioty funkcjonujące w Sekcji A Dział 

01 "Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową"  

(1 878) oraz w Sekcji M Dział 71 "Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania  

i analizy techniczne" (648). W pierwszym przypadku najliczniej podmioty były skupione  

w powiatach olsztyńskim (217), ostródzkim (196) oraz iławskim (189).  W przypadku drugiej 



149 

 

sekcji najliczniej występowały w powiatach olsztyńskim (231), giżyckim (51) i elbląskim 

(47) (Tab. 31, 32). 

 

Tabela 31. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich. 

Wyszczególnienie 

Sekcja A dział 01 Sekcja A dział 03 Sekcja C dział 10 

Uprawy rolne, chów i 

hodowla zwierząt, 

łowiectwo, włączając 

działalność usługową 

Rybactwo 
Produkcja artykułów 

spożywczych 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

POLSKA....................... 50 700 38 332 34 252 822 858 897 12 611 13 163 13 037 

WARMIŃSKO- 

MAZURSKIE............... 2 674 2 043 1 878 55 68 64 289 322 319 

Powiat bartoszycki........ 104 77 68 0 0 0 6 7 8 

Powiat braniewski......... 124 96 88 14 14 16 0 1 2 

Powiat działdowski....... 148 116 97 0 0 0 15 20 19 

Powiat elbląski.............. 215 146 136 9 10 11 20 20 21 

Powiat ełcki................... 95 80 80 4 6 3 16 18 14 

Powiat giżycki............... 92 65 66 5 6 6 26 21 22 

Powiat iławski............... 224 209 189 1 1 2 17 18 15 

Powiat kętrzyński.......... 90 73 72 0 0 0 8 11 11 

Powiat lidzbarski........... 94 65 59 0 1 1 6 5 12 

Powiat mrągowski......... 85 47 40 0 4 4 12 15 11 

Powiat nidzicki.............. 115 105 76 1 1 1 12 12 9 

Powiat nowomiejski..... 193 172 154 1 1 1 29 37 42 

Powiat olecki................ 80 54 44 1 1 1 6 6 6 

Powiat olsztyński.......... 319 224 217 7 9 9 49 52 55 

Powiat ostródzki........... 271 221 196 5 8 5 36 44 38 

Powiat piski................... 63 39 41 2 2 2 4 6 4 

Powiat szczycieński...... 214 152 159 5 4 2 18 20 21 

Powiat gołdapski........... 56 35 32 0 0 0 5 6 4 

Powiat węgorzewski..... 92 67 64 0 0 0 4 3 5 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

Tabela 32. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich. 

Wyszczególnienie 

Sekcja C dział 11 Sekcja M dział 71 Sekcja M dział 75 

Produkcja napojów 

Działalność w zakresie 

architektury i inżynierii; 

badania i analizy 

techniczne 

Działalność 

weterynaryjna 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

POLSKA........................ 525 579 579 13 467 17 138 22 162 3 045 3 389 3 613 

WARMIŃSKO- 

MAZURSKIE 12 18 20 401 503 648 148 181 192 
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Wyszczególnienie 

Sekcja C dział 11 Sekcja M dział 71 Sekcja M dział 75 

Produkcja napojów 

Działalność w zakresie 

architektury i inżynierii; 

badania i analizy 

techniczne 

Działalność 

weterynaryjna 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

Powiat bartoszycki........ 1 0 0 5 8 12 4 4 5 

Powiat braniewski......... 0 0 0 2 4 5 2 2 3 

Powiat działdowski........ 2 5 3 20 20 21 7 8 10 

Powiat elbląski.............. 2 2 3 24 34 47 9 12 18 

Powiat ełcki................... 1 1 2 19 21 39 4 6 5 

Powiat giżycki............... 1 1 1 36 43 51 13 19 14 

Powiat iławski................ 0 0 0 17 18 26 5 8 11 

Powiat kętrzyński.......... 0 0 0 9 8 15 3 4 6 

Powiat lidzbarski........... 2 2 2 3 3 2 3 4 4 

Powiat mrągowski......... 0 1 1 11 13 17 6 5 5 

Powiat nidzicki.............. 1 1 0 3 10 8 5 6 6 

Powiat nowomiejski...... 0 1 2 22 23 31 14 15 12 

Powiat olecki................. 0 1 1 5 8 10 5 5 4 

Powiat olsztyński.......... 1 1 2 147 185 231 42 54 61 

Powiat ostródzki............ 1 2 3 31 40 54 9 11 13 

Powiat piski................... 0 0 0 12 12 15 0 2 4 

Powiat szczycieński...... 0 0 0 27 37 50 9 8 6 

Powiat gołdapski........... 0 0 0 4 7 6 5 6 4 

Powiat węgorzewski...... 0 0 0 4 9 8 3 2 1 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS. 

 

3.5. Wyniki badań terenowych 

Badaniem przeprowadzonym na potrzeby niniejszego opracowania zostali objęci 

przedstawiciele instytucji i organizacji funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa i obszarów 

wiejskich, zainteresowani wdrażaniem inteligentnych specjalizacji w regionie, w tym 

przedstawiciele jednostek administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń (w tym 

LGD), przedsiębiorcy funkcjonujący w branżach powiązanych z „ekonomią wody‖ lub 

„żywności o wysokiej jakości‖. Łącznie planowane było objęcie badaniami min. 120 

respondentów. Badanie to jest związane z tematem KSOW nr 12, chodzi bowiem o ocenę 

potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, jakim dysponują obszary 

wiejskie w regionie na rzecz inteligentnego rozwoju. Spodziewanym efektem upublicznienia 

danych z tego badania będzie większa koordynacja wsparcia instytucjonalnego na rzecz 

poprawy dynamiki wdrażania na obszarach wiejskich wybranych działań dotyczących dwóch 

specjalizacji regionu - ekonomii wody i żywności wysokiej jakości. 

 W rzeczywistości badaniem objęto 143 respondentów, w tym  39,6% stanowiły 

kobiety i 60,4% mężczyźni. Zdecydowana większość respondentów charakteryzowała się 
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wykształceniem wyższym (80,3%). W badaniu przedstawiciele jednostek samorządu 

terytorialnego stanowili 14% respondentów, przedsiębiorcy z branży żywności wysokiej 

jakości 40,6%, pracownicy lokalnych grup działania 28% i przedsiębiorcy reprezentujący 

inteligentną specjalizację ekonomia wody 14% (Rys. 1). 

 

Rys. 1. Interesariusze badania 

Źródło: badania własne. 

 

 Respondenci biorący udział w badaniu reprezentowali różne sektory, w tym 

najliczniejsi byli pracownicy sektora społecznego (42,7%), publicznego (23,1%), 

gospodarczego i społecznego (16,8%) oraz gospodarczego (15,4%). Uczestnicy badania 

reprezentujący jednocześnie sektor publiczny i społeczny stanowili 2,1% badanych (Rys. 2). 

 

Rys. 2. Struktura badanych ze względu na reprezentowany sektor 

Źródło: badania własne. 

  

 Respondenci w trakcie badania zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat 

stopnia zaangażowania w rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur decydentów 
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szczebla lokalnego i regionalnego. Zdaniem większości badanych stopień zainteresowania 

jest na odpowiednim poziomie - takiego zdania jest 62,9% uczestników badania. Nieco ponad 

17% badanych jest zdania, że zainteresowanie jest zbyt małe a 6% respondentów uważa że 

jest zbyt duże (Rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Opinie respondentów na temat zaangażowania decydentów w rozwój inteligentnych 

specjalizacji regionu. 

Źródło: badania własne. 

  

 W koncepcji inteligentnych specjalizacji zwrócono uwagę na to, że inteligentna 

specjalizacja wymaga zaangażowania kluczowych partnerów, jakimi są władze samorządowe, 

przedstawiciele gospodarki, biznesu oraz środowiska akademickie. Silne regionalne 

porozumienie pomiędzy obywatelami, biznesem i partiami politycznymi to najlepszy sposób 

na powodzenie tego procesu. W związku z powyższym respondentów uczestniczących  

w badaniu poproszono o opinię czy budowane partnerstwa charakteryzuje zrównoważona 

reprezentacja podmiotów z różnych sektorów i z obszarów działania. Zdaniem większości 

badanych (88,8%) partnerstwa są budowane w sposób zrównoważony zarówno przez 

przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego (Rys. 4) jak również 

przez podmioty z obszaru działania pod względem geograficznym (90,2%) (Rys. 5). Blisko 

90% badanych uważa, że w tym względzie nic nie powinno ulec zmianie. 



153 

 

 

Rys. 4. Opinie respondentów na temat zrównoważonej reprezentacji podmiotów w 

budowanych partnerstwach. 

Źródło: badania własne. 

 

 

Rys. 5. Opinie respondentów na temat zrównoważonej reprezentacji podmiotów z obszaru 

działania pod względem geograficznym. 

Źródło: badania własne. 

  

 Uczestnicy badania zostali poproszeni o ocenę stopnia zainteresowania podmiotów  

w ramach  współdziałania w partnerstwach związanych z inteligentnymi specjalizacjami 

regionu, w tym poziomem zaangażowania członków partnerstw, takich jak LGD i LGR, na 

rzecz budowania partnerstw związanych ze specjalizacjami regionu. W pierwszym przypadku 

80,8% badanych wyraziło opinię pozytywną, natomiast 17,8% było zdania, że 

zainteresowanie jest na poziomie poprawnym (Rys. 6). Ocena poziomu zaangażowania 

partnerów reprezentujących LGD i LGR była nieco bardziej zróżnicowana. Bardzo wysoko  

i wysoko poziom zaangażowania oceniło ponad 44% badanych a 38,8% uznało go za 
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poprawny. Nieco więcej niż co dziesiąty respondent ocenił poziom zaangażowania 

przedstawicieli LGD i LGR jako niski i bardzo niski (Rys. 7). 

 

 

Rys. 6. Ocena respondentów stopnia zainteresowania podmiotów w ramach  współdziałania  

w partnerstwach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. 

Źródło: badania własne. 

 

 

Rys. 7. Ocena respondentów poziomem zaangażowania członków partnerstw, takich jak LGD 

i LGR, na rzecz budowania partnerstw związanych ze specjalizacjami regionu. 

Źródło: badania własne. 

  

 Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie głównych barier na które 

napotykają we współpracy na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie. Zdaniem 

ponad 20% badanych takie bariery nie występują, natomiast pozostała część wskazywała na 

takie kwestie jak brak czasu i problemy z dojazdem na spotkania. Blisko 1/3 respondentów 

wskazała również zbyt małe zaangażowanie partnerów (Rys. 8). 
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Rys. 8. Główne bariery współpracy na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie 

w opinii respondentów. 

Źródło: badania własne. 

 

 

Rys. 9. Co jest utrudnieniem dla wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową  

w ramach dostępnych środków wsparcia kierowanego na rozwój inteligentnych specjalizacji 

w opinii respondentów. 

Źródło: badania własne. 

 

 Tylko 2% uczestników badania nie dostrzega żadnych utrudnień dla wnioskodawców 

ubiegających się o pomoc finansową w ramach dostępnych środków wsparcia kierowanego na 

rozwój inteligentnych specjalizacji w regionie. Pozostała część respondentów wskazywała  

w głównej mierze na problemy związane z przygotowaniem wniosku wraz ze wszystkimi 

załącznikami (52,0%), skomplikowane lub niezrozumiałe procedury (43,0%) i trudności  
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w spełnieniu kryteriów wyboru (35,0%). Wiele osób pytanych o bariery zwracało uwagę na 

kwestie finansowe - długi okres oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów (43,0%), 

procedury związane z refundacją poniesionych kosztów (42,0%) i brak środków na wkład 

własny do projektów (29,0%). Ubiegając się o środki na wsparcie 18% badanych zwróciło 

uwagę na trudności w odniesieniu do celów wpisujących się w inteligentną specjalizację  

(Rys. 9). 

 W ślad za wskazanymi barierami dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie 

respondenci zostali poproszeni o określenie możliwości usprawnienia procesu wyboru 

wniosków. Za najważniejszą kwestię ponad 67% badanych uznało zwiększenie poziomu 

dofinansowania. Wszystkie pozostałe wskazania w jakiś sposób wiązały się z uproszczeniami 

formalnymi - zmniejszeniem liczby załączników, ilości dokumentów które muszą być 

dostarczane w formie papierowej, uproszczeniem procedur, wyznaczeniem precyzyjnych 

kryteriów oceny. Ponad 1/4 respondentów zwróciła również uwagę na konieczność poprawy 

generatora wniosków (Rys. 10). 

 

Rys. 10. Jak, zdaniem badanych, można usprawnić system wyboru wniosków. 

Źródło: badania własne. 

 

 Regionalna Strategia Innowacyjności jest dokumentem kierunkowym, w oparciu  

o który prowadzona jest polityka wspierania innowacji w województwie warmińsko-

mazurskim. Uczestnicy badania zostali poproszeni o opinię jak przebiega proces wdrażania 

Strategii. Zdecydowana większość respondentów wyraziła pozytywną opinię o procesie 
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uznając, że widoczne są wyraźne efekty podejmowanych działań w regionie (61,0%)  

a wdrażanie strategii przebiega zgodnie z planem (42%). Tylko 4% uczestników badania 

zwróciło uwagę na opóźnienia związane z procesem wdrażania strategii a 31% badanych na 

zbyt długi proces wyboru wniosków (Rys. 11). 

 

 

Rys. 11. Jak, w opinii respondentów, przebiega proces wdrażania Strategii innowacyjności  

w woj. warmińsko-mazurskim. 

Źródło: badania własne. 

 

 Respondenci podjęli się wyrażenia swojej opinii na temat tego, co utrudnia 

funkcjonowanie regionalnych systemów innowacji  i sprawną realizację strategii rozwoju 

innowacji. Zdaniem większości badanych największą przeszkodę stanowi zbyt duża 

biurokracja i formalizacja przy podejmowanych działaniach (59,0% wskazań), w tym m.in. 

skomplikowane procedury aplikowania o środki dla potencjalnych wnioskodawców (30% 

wskazań) i uregulowania formalno-prawne (29% wskazań). Pozostałe wskazania dotyczyły 

m.in. niskiej aktywności społeczności lokalnych (29% wskazań), niskiego poziomu 

finansowania kosztów funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup 

Rybackich (29%). Po 9% respondentów wskazało na problemy związane  

z niewystarczającym potencjałem kadrowym LGD i LGR i na brak jakichkolwiek problemów 

(Rys. 12).  
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Rys. 12. Co, zdaniem respondentów, utrudnia funkcjonowanie regionalnych systemów 

innowacji  i sprawną realizację strategii rozwoju innowacji. 

Źródło: badania własne. 

 

 Respondenci poproszeni o wskazanie możliwości usprawnienia procesu wdrażania 

strategii innowacyjności ponownie w dużej mierze zwracali uwagę na procedury formalne - 

zmniejszenie biurokracji (56,6%), skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o ocenie i wyborze 

wniosku, zwłaszcza na etapie procedur prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim (55,2%)  

i uproszczenie procedur związanych z pozyskiwaniem środków (38,5%). Bardzo ważna jest 

również ściślejsza współpraca Instytucji Zarządzającej z wnioskodawcami (65% wskazań), 

prowadzenie szkoleń dla pracowników i potencjalnych beneficjentów (43,4%). Co czwarty 

badany zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia autonomii regionów (Rys. 13). 

 

Rys. 13. Co, zdaniem respondentów, można zmienić żeby usprawnić proces wdrażania 

regionalnej strategii innowacji. 

Źródło: badania własne. 
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 Zdaniem tylko 9% osób uczestniczących w badaniu nie występują żadne problemy 

dotyczące rozwoju inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur. Pozostali respondenci 

zwracali na szereg problemów, które utrudniają rozwój inteligentnych specjalizacji i sprawną 

realizację strategii innowacyjności. Wśród najczęściej wymienianych była zbyt duża 

formalizacja i biurokracja (59%), skomplikowane procedury aplikowania o środki dla 

potencjalnych wnioskodawców (30%), zbyt niski poziom wsparcia projektów innowacyjnych 

i uregulowania formalno-prawne (po 29% wskazań). Ważnym problemem wskazywanym 

przez 35% respondentów jest również niska aktywność społeczności lokalnych (Rys. 14). 

 

 

Rys. 14. Co, zdaniem badanych, utrudnia rozwój inteligentnych specjalizacji i sprawną 

realizację strategii innowacji. 

Źródło: badania własne. 

 

 Respondenci w dużej mierze popierają zwiększenie kompetencji samorządów 

lokalnych w zakresie wspierania rozwoju inteligentnych specjalizacji. Poparcie wyrazili  

w głównej mierze do kompetencji związanych z promocją innowacyjnych projektów 

związanych z inteligentnymi specjalizacjami (59%), w zakresie kontroli realizowanych 

projektów (51%) oraz w zakresie wprowadzania ulg podatkowych (43%). Co czwarty 

respondent uważa, że aktualne kompetencje samorządów lokalnych są wystarczające dla 

wspierania rozwoju inteligentnych specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim  

a 13% badanych nie miało zdania w tym zakresie (Rys. 15). 
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Rys. 15. Poparcie respondentów dla zwiększenie kompetencji samorządów lokalnych 

dotyczących wspierania inteligentnych specjalizacji w regionie. 

Źródło: badania własne. 

 

 Wraz z przyjęciem zaktualizowanej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego  

z horyzontem czasowym do 2030 roku sejmik regionu ponownie dokonał wyborów 

strategicznych w sferze rozwoju regionu. Wśród nich znalazła się również decyzja  

o kontynuacji polityki gospodarczej opartej na już istniejących inteligentnych specjalizacjach. 

W związku z tym ważna jest opinia respondentów jaki wpływ te specjalizacje mają, ich 

zdaniem, na rozwój gmin. W opinii większości badanych wpływ ten jest duży i bardzo duży 

(68,4%). Jedynie 0,75% uczestników badania nie dostrzega takiego wpływu a 5,3% ocenia go 

jako niewielki (Rys. 16). 

 

 

Rys. 16. Ocena respondentów w zakresie znaczenia i wpływu inteligentnych specjalizacji oraz 

wdrażania Regionalnej strategii innowacji na rozwój gmin na terenie woj. warmińsko-

mazurskiego. 

Źródło: badania własne. 
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3.6. Podsumowanie - możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji  

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

 

Rolnictwo i obszary wiejskie, pomimo radykalnych zmian strukturalnych 

zachodzących w nich od końca lat 90. ubiegłego stulecia, podobnie jak w całej w gospodarce 

polskiej, ciągle jeszcze dysponują dużym, niewykorzystany potencjałem rozwojowym. 

Dotyczy to zwłaszcza regionów słabo zurbanizowanych, charakteryzujących się dużym 

rozdrobnieniem struktury obszarowej gospodarstw. Specyfiką rolnictwa jest to, że zmiany w 

nim zachodzące są z reguły trudne i powolne, ale równocześnie ich skutki sięgają poza 

rolnictwo, które generuje istotne efekty zewnętrzne. 

 Jednym z najważniejszych priorytetów UE, wynikającym ze strategii „Europa 2020‖, 

są inteligentne specjalizacje, które należy postrzegać w kategoriach ważnego, ale trudnego 

instrumentu stymulowania rozwoju regionalnego, w tym również rolnictwa i obszarów 

wiejskich. Rozwój społeczno-gospodarczy jest złożonym procesem odbywającym się  

w zróżnicowanej przestrzeni. Zróżnicowanie to zasadniczo warunkuje dynamikę 

zachodzących procesów, decyduje zarówno o tempie rozwoju, jak i o jego poziomie. W 

konsekwencji przekłada się to na atrakcyjność lokalizacji działalności gospodarczej, decyduje 

o atrakcyjności miejsca do zamieszkania, a tym samym wpływa na procesy kształtowania 

profilu społeczno-gospodarczego i na konkurencyjność poszczególnych jednostek 

terytorialnych – gmin i regionów. Kluczową rolę w tym różnicowaniu odgrywają 

uwarunkowania endogeniczne tworzące swoiste ramy dla rozwoju danej jednostki. 

Wykorzystanie istniejących możliwości, musi wynikać z analizy strategicznej pozwalającej 

ocenić daną jednostkę, procesy w niej zachodzące w kontekście otoczenia bliższego/dalszego. 

Analizując zachodzące procesy należy mieć świadomość niedoskonałości mechanizmów 

rynku, których konsekwencją jest pogłębianie się przestrzennych dysproporcji w rozwoju. 

Dla ograniczania wynikających z tego zagrożeń istnieje potrzeba stymulowania 

procesów rozwoju jednostek terytorialnych przez odpowiednie polityki społeczno-

gospodarcze i przez zarządzanie tym rozwojem. Dążenie do optymalnego wykorzystywania 

endogenicznych, zróżnicowanych zasobów jednostek terytorialnych, należy traktować jako 

podstawę ich rozwoju trwałego, dającego szansę budowania ładu zintegrowanego, 

wyrażającego najwyższy stopień realizacji rozwoju zrównoważonego. Jest to szczególnie 

ważne w sytuacji, gdy w rozwoju społeczno-gospodarczym determinowanym obecnie 

procesami globalizacji powszechna staje się unifikacja. Jej przejawem jest często 

bezkrytyczne przenoszenie od innych wzorców rozwoju, co przy dużym zróżnicowaniu 
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przestrzeni prowadzi często do niepełnego wykorzystania endogenicznych zasobów wielu 

jednostek, a zwłaszcza ich specyficznych cech. W konsekwencji ogranicza to realizację 

jednego z nadrzędnych priorytetów rozwoju, jakim jest zrównoważony rozwój161. 

 Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju jest szczególnie trudna w takich 

regionach, jak Warmia i Mazury, gdzie na jego potencjał składają się również obszary  

o wysokich walorach przyrodniczych (w tym duże powierzchnie objęte różnymi formami 

ochrony przyrody) z całą konsekwencją ograniczeń związanych z gospodarowaniem 

uwzględniającym zachowanie tych walorów. Dodatkowo, nakładają się tu ograniczenia 

będące skutkiem peryferyjnego położenia i wynikających z tego wielu zapóźnień.  

Przyszłość regionu musi być postrzegana przez pryzmat ww. specyfiki, a 

podejmowane działania powinny skłaniać do wykorzystywania szans pozwalających 

dynamizować rozwój przy maksymalnym wykorzystaniu wewnętrznych zasobów regionu. 

Takie podejście wymaga świadomego kształtowania rozwoju, stymulowania go i zarządzania 

nim. W tym kontekście szansą dla regionów Polski jest dostęp do środków finansowych UE, 

stanowiących instrumenty jej polityk. Instrumenty finansowe tych polityk mają szczególne 

znaczenie dla rozwoju regionów słabo zurbanizowanych, słabych ekonomicznie, w których 

rozwiązywanie bieżących problemów i realizacja opracowywanych koncepcji strategicznych 

napotykają na bariery wynikające z ograniczeń ich budżetów. Do takich regionów 

niewątpliwie zalicza się peryferyjnie położone województwa warmińsko-mazurskie. 

 Mimo znacznego tempa zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obsza-

rach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, istniejący stan nadal jest uznawany za 

niezadowalający. Obszary wiejskie regionu charakteryzują się jednymi z najgorszych 

wskaźników w wielu obszarach na tle innych województwa. Dotyczy to m.in. wskaźnika 

zatrudnienia, współczynnika aktywności zawodowej, stopy bezrobocia i liczby podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 1 000 ludności. 

 Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi obecnie 

podstawową determinantę rozwoju lokalnego, a poziom zagospodarowania infrastrukturalnego 

ma istotne znaczenie dla inicjowania i przyspieszenia wzrostu aktywności gospodarczej 

terenów niezurbanizowanych. Rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i słabo 

zurbanizowanych stanowi istotny fundament dla ich rozwoju społeczno-gospodarczego. W 

                                                 

161 Ślusarz G. Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Dylematy i wyzwania. 

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 6 

 



163 

 

przypadku obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zarówno gęstość sieci 

wodociągowej jak i kanalizacyjnej są jednymi z najniższych w kraju, chociaż należy 

zaznaczyć, że dynamika wzrostu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jest bardzo wysoka. 

 Proces gazyfikacji kraju jest żmudny, czasochłonny i kosztowny jednakże jest on 

jednym z podstawowych czynników determinujących rozwój gospodarczy gmin, jak i całych 

regionów. Na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego sieć gazowa 

stanowi zaledwie 1% sieci krajowej, i choć dynamika przyrostu w odniesieniu do 2004 roku 

była znacznie wyższa niż średnia krajowa to jest to w dalszym ciągu niewystarczające. 

 Infrastruktura drogowa wpływa na stan gospodarki obszaru, na którym się znajduje. 

Determinuje rozwój gospodarki i jest jednym z ważniejszych czynników kreujących 

zadowolenie lokalnej społeczności, poprawia bowiem jakość życia. Stan ilościowy  

i jakościowy tej infrastruktury świadczy o poziomie atrakcyjności regionu. Drogi publiczne 

zamiejskie o nawierzchni twardej ulepszonej w 2019 roku w województwie warmińsko-

mazurskim liczyły zaledwie 10 935,2 km a dynamika ich przyrostu była w regionie znacznie 

mniejsza aniżeli w kraju w odniesieniu do roku 2004. 

 Wpływ inteligentnych specjalizacji ekonomia wody i żywność wysokiej jakości na 

rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego jest na pewno duży. 

Świadczą o tym chociażby dane dotyczące dynamiki przyrostu liczby podmiotów gospodarki 

narodowej, funkcjonujących w obszarach związanych z ekonomią wody i żywnością wysokiej 

jakości, w regionie znacznie wyższej aniżeli średnio w kraju jak i opinie respondentów 

uczestniczących w badaniu, którzy w zdecydowanej większości są przekonani o takim 

wpływie, jednakże trudno jest go oszacować. Należy oczekiwać, że znaczna poprawa 

dostępności komunikacyjnej oraz teleinformatycznej idące w parze z coraz wyższym 

poziomem świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych i energetycznych oraz aktywnością 

samorządów będą skutecznie wpływały na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gmin, 

zwłaszcza w dziedzinach działalności wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu - 

ekonomię wody i żywność wysokiej jakości. Jednak w tym zakresie kluczowym czynnikiem 

poprawy będzie również podniesienie poziomu kapitału ludzkiego (społeczności lokalnych). 
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Załącznik 1. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację 

Ekonomia wody i Żywność wysokiej jakości wg. PKD 2007, do poziomu podklas 

włącznie. 

Tabela 1. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację Ekonomia wody 

wg. PKD 2007, do poziomu podklas włącznie. 

Sekcja Dział Nazwa działu Podklasa Nazwa podklasy 

   
Ekonomia wody – produkcja i naprawa statków i 

łodzi 
C 30 Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 
3011Z Produkcja statków i 

konstrukcji pływających 
C 30 Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 
3012Z Produkcja łodzi 

wycieczkowych i sportowych 
C 33 Naprawa, konserwacja i 

instalowanie maszyn i urządzeń 
3315Z Naprawa i konserwacja 

statków i łodzi 

   
Ekonomia wody – Zakwaterowanie, wypoczynek i 

sport 
H 50 Transport wodny # # 
I 55 Zakwaterowanie # # 

N 79 

Działalność organizatorów 
turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostała 
działalność usługowa w zakresie 
rezerwacji i działalności z nią 
związane 

# # 

R 93 Działalność sportowa, rozrywkowa 
i rekreacyjna 

9311Z Działalność obiektów 
sportowych 

R 93 Działalność sportowa, rozrywkowa 
i rekreacyjna 

9312Z Działalność klubów 
sportowych 

R 93 Działalność sportowa, rozrywkowa 
i rekreacyjna 

9313Z Działalność obiektów 
służących poprawie kondycji 
fizycznej 

R 93 Działalność sportowa, rozrywkowa 
i rekreacyjna 

9319Z Pozostała działalność 
związana ze sportem 

N 77 Wynajem i dzierżawa 
7721Z Wypożyczanie i dzierżawa 

sprzętu rekreacyjnego i 
sportowego 

S 96 Pozostała indywidualna działalność 
usługowa 

9604Z Działalność usługowa 
związana z poprawą kondycji 
fizycznej 

N 77 Wynajem i dzierżawa 7734Z Wynajem i dzierżawa 
środków transportu wodnego 

   
Ekonomia wody – ochrona środowiska i instalacje 

wodne 
E 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie 

wody 
# # 

D 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

3530Z Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w parę 
wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

E 38 Działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców 

3812Z Zbieranie odpadów 
niebezpiecznych 

E 38 Działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców 

3821Z Obróbka i usuwanie 
odpadów innych niż 
niebezpieczne 

E 38 Działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców 

3822Z Przetwarzanie i 
unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych 

E 38 Działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców 

3831Z Demontaż wyrobów 
zużytych 

E 38 Działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarzaniem i 

3832Z Odzysk surowców z 
materiałów segregowanych 
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Sekcja Dział Nazwa działu Podklasa Nazwa podklasy 
unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców 

F 42 Roboty związane z budową 
obiektów inżynierii lądowej i 
wodnej 

4291Z Roboty związane z budową 
obiektów inżynierii wodnej 

F 42 Roboty związane z budową 
obiektów inżynierii lądowej i 
wodnej 

4221Z Roboty związane z budową 
rurociągów przesyłowych i 
sieci rozdzielczych 

  Ekonomia wody – inne ujęte również w ramach specjalizacji Żywność 
wysokiej jakości 

A 03 Rybactwo 0311Z Rybołówstwo w wodach 
morskich 

A 03 Rybactwo 0322Z Chów i hodowla ryb oraz 
pozostałych organizmów 
wodnych w wodach 
śródlądowych  

A 03 Rybactwo 0312Z Rybołówstwo w wodach 
śródlądowych 

A 03 Rybactwo 0321Z Chów i hodowla ryb oraz 
pozostałych organizmów 
wodnych w wodach 
morskich 

C 10 Produkcja artykułów spożywczych 1020Z Przetwarzanie i 
konserwowanie ryb, 
skorupiaków i mięczaków 

C 11 Produkcja napojów 1107Z Produkcja napojów 
bezalkoholowych; produkcja 
wód mineralnych i 
pozostałych wód 
butelkowanych 

 

Tabela 2. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację Żywność 

wysokiej jakości wg. PKD 2007, do poziomu podklas włącznie. 

Sekcja Dział Nazwa działu Podklasa Nazwa podklasy 

  Żywność wysokiej jakości – Produkcja 

A 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, 
łowiectwo, włączając działalność 
usługową 

# # 

A 03 Rybactwo # # 

  Żywność wysokiej jakości – Przetwórstwo i usługi 

C 10 Produkcja artykułów spożywczych # # 
C 11 Produkcja napojów # # 
M 75 Działalność weterynaryjna # # 
M 71 Działalność w zakresie architektury i 

inżynierii; badania i analizy techniczne 
7120A Badania i analizy 

związane z jakością 
żywności 

 

Tabela 3. Rodzaje działalności wpisujących się w produkcję maszyn dla inteligentnych 

specjalizacji Warmii i Mazur wg. PKD 2007, do poziomu podklas włącznie. 

Sekcja Dział Nazwa działu 

Podklas

a Nazwa podklasy 
C 28 Produkcja maszyn i 

urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2811Z Produkcja silników i turbin, z 
wyłączeniem silników 
lotniczych, samochodowych i 
motocyklowych 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia 
do napędu hydraulicznego i 
pneumatycznego 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2813Z Produkcja pozostałych pomp i 
sprężarek 

C 28 Produkcja maszyn i 2814Z Produkcja pozostałych kurków i 



166 

 

Sekcja Dział Nazwa działu 

Podklas

a Nazwa podklasy 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

zaworów 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2815Z Produkcja łożysk, kół zębatych, 
przekładni zębatych i elementów 
napędowych 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2821Z Produkcja pieców, palenisk i 
palników piecowych 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych 
i chwytaków 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2824Z Produkcja narzędzi ręcznych 
mechanicznych 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2825Z Produkcja przemysłowych 
urządzeń chłodniczych i 
wentylacyjnych 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2829Z Produkcja pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2841Z Produkcja maszyn do obróbki 
metalu 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2849Z Produkcja pozostałych narzędzi 
mechanicznych 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2899Z Produkcja pozostałych maszyn 
specjalnego przeznaczenia, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2893Z Produkcja maszyn stosowanych 
w przetwórstwie żywności, 
tytoniu i produkcji napojów 

C 28 Produkcja maszyn i 
urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i 
leśnictwa 

Załącznik 2. Dane statystyczne dotyczące obszarów wiejskich dla Polski według 

województw. 

Tabela 4. Powierzchnia obszarów wiejskich według województw w latach 2004, 2008, 2012, 

2016 i 2020 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

POLSKA......................

.. 29144002 29131690 29110612 29086692 29049891 

Dolnośląskie.................

... 1778188 1774428 1773977 1778421 1778196 

Kujawsko-

pomorskie....... 1714271 1714491 1714315 1714242 1714222 

Lubelskie......................

... 2414985 2415913 2415187 2411399 2410384 

Lubuskie.......................

.. 1335399 1334926 1334290 1312020 1311096 

Łódzkie.........................

.. 1709745 1708021 1706113 1706094 1703449 

Małopolskie..................

... 1353167 1356543 1352726 1352712 1352387 

Mazowieckie................ 3341597 3340106 3340119 3339044 3336310 
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... 

Opolskie........................

.. 865001 864754 864767 864767 856439 

Podkarpackie................

... 1678594 1673898 1666012 1664870 1660422 

Podlaskie......................

... 1926967 1926208 1925559 1926206 1926118 

Pomorskie.....................

.. 1720418 1720591 1719831 1724273 1725165 

Śląskie..........................

.. 854298 854334 854286 854290 854274 

Świętokrzyskie.............

.... 1105364 1104117 1104146 1103691 1093050 

Warmińsko-

mazurskie..... 2359594 2357654 2357669 2357543 2355701 

Wielkopolskie...............

... 2833719 2833804 2833460 2829407 2828042 

Zachodniopomorskie....

.... 2152695 2151902 2148155 2147713 2144636 

 

Tabela 5. Kierunki wykorzystania powierzchni według województw w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

ogółem 

Użytki 

rolne 

razem 

Grunty 

leśne oraz 

zadrzewione 

i 

zakrzewione 

razem 

Grunty 

pod 

wodami 

razem 

Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 

razem 

Użytki 

ekologiczne 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

POLSKA........................ 31270627 19177780 9535919 660617 1777139 40462,0 

Dolnośląskie.................... 1994670 1197070 619544 18383 148069 3835,0 

Kujawsko-pomorskie....... 1797210 1207203 434500 48243 97554 5059,0 

Lubelskie......................... 2512251 1786960 595144 19941 102676 4546,0 

Lubuskie......................... 1398801 583890 713965 24790 66946 3437,0 

Łódzkie........................... 1821900 1295706 395351 12398 112304 1304,0 

Małopolskie..................... 1518279 926152 460565 22496 103683 671,0 

Mazowieckie................... 3555847 2441447 847117 42641 217338 1842,0 

Opolskie.......................... 941187 605290 260860 13021 59134 509,0 

Podkarpackie................... 1784576 971434 695376 21533 92237 1888,0 

Podlaskie......................... 2018704 1268629 639191 28024 79529 1969,0 

Pomorskie....................... 1832368 956771 688113 77111 101973 2160,0 

Śląskie............................ 1233309 633999 410313 19029 164378 750,0 

Świętokrzyskie................. 1171050 764669 338327 8839 57753 382,0 

Warmińsko-mazurskie..... 2417347 1379372 795898 138918 96083 3445,0 

Wielkopolskie.................. 2982656 1959670 792096 44228 172708 3051,0 

Zachodniopomorskie........ 2290472 1199518 849560 121022 104774 5614,0 
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Tabela 6. Ludność obszarów wiejskich według województw w latach 2004, 2008, 2012, 2016 

i 2020 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

POLSKA......................

.. 14703749 14847695 15197010 15303500 15359918 

Dolnośląskie.................

... 839613 849314 886105 901592 920093 

Kujawsko-

pomorskie....... 791405 808456 834313 844636 854521 

Lubelskie......................

... 1165164 1155800 1160444 1143871 1123517 

Lubuskie.......................

.. 360956 365906 375723 356979 355229 

Łódzkie.........................

.. 912820 910204 918585 921728 919661 

Małopolskie..................

... 1638595 1669820 1714850 1744863 1770665 

Mazowieckie................

... 1816134 1839990 1899203 1916385 1929820 

Opolskie........................

.. 497503 491443 482468 478030 457623 

Podkarpackie................

... 1249256 1240030 1249225 1251508 1243837 

Podlaskie......................

... 491597 481397 475387 466963 459466 

Pomorskie.....................

.. 712680 744408 792591 828800 863890 

Śląskie..........................

.. 998132 1010606 1035887 1049130 1057802 

Świętokrzyskie.............

.... 702028 696552 701859 694478 668819 

Warmińsko-

mazurskie..... 569894 572094 590460 588418 580070 

Wielkopolskie...............

... 1437443 1482776 1542079 1577995 1619131 

Zachodniopomorskie....

.... 520529 528899 537831 538124 535774 

 

Tabela 7. Pracujący w gospodarce narodowej na obszarach wiejskich według województw w 

latach 2008, 2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Pracujący ogółem 

2008 2012 2016 2019 

[–] [–] [–] [–] 

POLSKA......................

.. 1458118 1550642 1771090 1931813 

Dolnośląskie.................

... 104893 113405 131586 146419 

Kujawsko- 81994 86428 100062 108530 
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Wyszczególnienie 

Pracujący ogółem 

2008 2012 2016 2019 

[–] [–] [–] [–] 

pomorskie....... 

Lubelskie......................

... 80612 85164 91798 98768 

Lubuskie.......................

.. 38189 38648 39626 41267 

Łódzkie.........................

.. 103206 104743 114954 129046 

Małopolskie..................

... 126901 143842 164318 181525 

Mazowieckie................

... 183298 191238 228025 251993 

Opolskie........................

.. 42536 46038 50512 48401 

Podkarpackie................

... 92745 98569 110025 122118 

Podlaskie......................

... 35444 34449 38734 42423 

Pomorskie.....................

.. 86354 90513 112844 123491 

Śląskie..........................

.. 118318 127772 140475 155464 

Świętokrzyskie.............

.... 51979 53215 56758 53371 

Warmińsko-

mazurskie..... 49701 50544 56844 58498 

Wielkopolskie...............

... 213250 236034 279965 308568 

Zachodniopomorskie....

.... 48698 50040 54564 61931 

 

Tabela 8. Bezrobotni zarejestrowani mieszkający na obszarach wiejskich według województw 

w latach 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 

Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem 

Udział bezrobotnych 

nieposiadających prawa do 

zasiłku w ogólnej liczbie 

bezrobotnych zarejestowanych 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [%] [%] [%] 

POLSKA......................

.. 938975 603592 469240 83,7 86,2 84,0 

Dolnośląskie.................

... 55989 32391 25894 81,8 85,1 82,8 

Kujawsko-

pomorskie....... 67045 46561 34869 81,8 84,6 82,8 

Lubelskie......................

... 72053 53018 41625 90,9 92,5 89,2 
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Wyszczególnienie 

Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem 

Udział bezrobotnych 

nieposiadających prawa do 

zasiłku w ogólnej liczbie 

bezrobotnych zarejestowanych 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [%] [%] [%] 

Lubuskie.......................

.. 26111 14174 9990 81,3 83,3 82,2 

Łódzkie.........................

.. 50696 30353 22282 84,4 86,4 84,5 

Małopolskie..................

... 88045 50620 43450 84,6 86,7 84,3 

Mazowieckie................

... 118669 84361 65891 84,3 86,8 83,6 

Opolskie........................

.. 23504 15039 11085 84,8 87,9 86,8 

Podkarpackie................

... 96555 67753 54240 84,4 86,8 83,5 

Podlaskie......................

... 23746 17953 13810 89,7 91,0 87,1 

Pomorskie.....................

.. 51375 28783 23774 81,1 83,7 82,8 

Śląskie..........................

.. 45196 26618 21531 82,1 83,7 82,2 

Świętokrzyskie.............

.... 48051 32141 24559 82,2 84,7 84,2 

Warmińsko-

mazurskie..... 56096 37362 26420 80,6 82,9 81,5 

Wielkopolskie...............

... 69996 37473 27912 83,1 84,9 82,5 

Zachodniopomorskie....

.... 45848 28992 21908 81,2 83,4 83,9 

 

Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich według województw w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 

Podmioty wpisane ogółem 

2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

POLSKA......................

.. 829270 928480 1041897 1150526 1356641 

Dolnośląskie.................

... 52952 59655 69275 77767 94953 

Kujawsko-

pomorskie....... 44160 50480 55330 60789 71590 

Lubelskie......................

... 48818 53242 59371 64670 76623 

Lubuskie.......................

.. 22723 23903 27920 28044 32595 

Łódzkie......................... 52893 54908 57640 63243 74111 
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.. 

Małopolskie..................

... 93071 102342 120258 132784 161149 

Mazowieckie................

... 108526 126688 140794 158077 185610 

Opolskie........................

.. 25800 30258 32966 34635 37076 

Podkarpackie................

... 56459 59546 65523 72215 84519 

Podlaskie......................

... 21877 23051 24102 26565 31000 

Pomorskie.....................

.. 44068 52976 62901 73261 89439 

Śląskie..........................

.. 69841 73646 82005 87908 99346 

Świętokrzyskie.............

.... 34232 37523 40049 43423 49154 

Warmińsko-

mazurskie..... 25633 29705 33023 36094 42859 

Wielkopolskie...............

... 91442 107294 123594 140530 169046 

Zachodniopomorskie....

.... 36775 43263 47146 50521 57571 

 

Tabela 10. Sieć wodociągowa na obszarach wiejskich według województw w latach 2004, 

2008, 2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Sieć wodociągowa 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

POLSKA......................

.. 185353,3 204241,9 219954,8 233197,6 239643,3 

Dolnośląskie.................

... 8171,8 8905,1 9459,5 10310,5 10728,0 

Kujawsko-

pomorskie....... 16904,4 18369,2 19394,7 20084,2 20505,5 

Lubelskie......................

... 14795,1 16065,2 17640,6 18247,4 18785,1 

Lubuskie.......................

.. 3767,7 4168,6 4688,4 4648,0 4711,6 

Łódzkie.........................

.. 16601,4 17419,3 18123,0 18618,5 18896,5 

Małopolskie..................

... 11929,6 13074,5 13768,7 15454,5 16285,3 

Mazowieckie................

... 25419,7 31344,6 33898,9 35897,8 37103,8 

Opolskie........................

.. 5118,6 5283,0 5430,9 5707,4 5701,1 

Podkarpackie................

... 10147,8 10393,2 10842,7 11763,9 12184,9 
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Wyszczególnienie 

Sieć wodociągowa 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

Podlaskie......................

... 9102,5 10163,5 10934,6 11527,9 11798,1 

Pomorskie.....................

.. 8743,9 9795,9 10779,4 11861,9 12430,0 

Śląskie..........................

.. 8478,2 9221,7 9541,7 10124,3 10322,0 

Świętokrzyskie.............

.... 9240,6 10076,1 11075,5 11545,9 11824,7 

Warmińsko-

mazurskie..... 9211,5 11178,1 12733,2 13706,0 14204,2 

Wielkopolskie...............

... 22224,7 22695,7 24212,2 25713,9 26202,3 

Zachodniopomorskie....

.... 5495,8 6088,2 7430,8 7985,5 7960,2 

 

Tabela 11. Sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich według województw w latach 2004, 

2008, 2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Sieć kanalizacyjna 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

POLSKA......................

.. 32404,1 46942,8 69785,2 90446,9 97914,4 

Dolnośląskie.................

... 2510,4 3514,4 4873,8 6182,8 6805,1 

Kujawsko-

pomorskie....... 2212,7 3154,8 3948,6 4686,7 4945,6 

Lubelskie......................

... 1305,7 1871,1 2968,2 3741,7 4060,7 

Lubuskie.......................

.. 536,5 931,3 1503,2 2197,7 2258,6 

Łódzkie.........................

.. 986,0 1496,1 2258,9 2982,0 3426,2 

Małopolskie..................

... 3169,8 4763,8 6894,9 10318,6 11260,2 

Mazowieckie................

... 2006,4 3324,8 5519,8 7671,9 8603,7 

Opolskie........................

.. 789,5 1655,4 2301,1 3378,4 3492,3 

Podkarpackie................

... 5954,5 7760,6 11144,0 12658,8 13604,4 

Podlaskie......................

... 758,2 988,7 1415,8 1712,5 1810,4 

Pomorskie.....................

.. 2555,2 3734,2 5462,8 6967,1 7666,2 

Śląskie..........................

.. 1815,2 2834,6 3938,9 5739,0 6243,0 
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Świętokrzyskie.............

.... 1124,9 1602,5 3223,8 4362,3 4539,6 

Warmińsko-

mazurskie..... 1806,6 2482,7 3672,4 4740,8 5063,1 

Wielkopolskie...............

... 2973,4 4277,9 6255,4 8245,8 9137,5 

Zachodniopomorskie....

.... 1899,1 2549,9 4403,6 4860,8 4997,8 

 

Tabela 12. Sieć gazowa na obszarach wiejskich według województw w latach 2004, 2008, 

2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Sieć gazowa 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

POLSKA......................

.. 55292,9 60060,8 64087,0 69830,6 74308,1 

Dolnośląskie.................

... 1168,6 1527,1 1858,2 2287,3 2752,3 

Kujawsko-

pomorskie....... 139,3 314,5 477,9 876,2 1069,6 

Lubelskie......................

... 4371,5 4690,8 4947,9 5222,3 5502,4 

Lubuskie.......................

.. 792,1 1074,0 1273,6 1161,8 1202,5 

Łódzkie.........................

.. 676,9 757,4 870,7 1048,8 1265,6 

Małopolskie..................

... 15388,1 15630,9 15826,7 16685,4 17054,7 

Mazowieckie................

... 5021,0 5516,0 6212,6 6895,2 7744,9 

Opolskie........................

.. 142,5 193,3 287,2 413,6 480,1 

Podkarpackie................

... 13214,5 13281,6 13369,6 13724,4 14095,1 

Podlaskie......................

... 250,5 264,0 295,5 368,4 443,5 

Pomorskie.....................

.. 616,1 1196,8 1659,3 2369,4 2792,1 

Śląskie..........................

.. 5520,6 5616,8 5821,1 6151,8 6410,7 

Świętokrzyskie.............

.... 2068,5 2175,8 2264,3 2421,3 2430,0 

Warmińsko-

mazurskie..... 267,5 409,5 535,1 658,1 774,3 

Wielkopolskie...............

... 4256,6 5364,8 6128,3 7080,8 7609,8 

Zachodniopomorskie....

.... 1398,6 2047,5 2259,2 2465,7 2680,3 
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Tabela 13. Drogi publiczne zamiejskie według województw w latach 2004, 2008, 2012, 2016 

i 2019 

Wyszczególnienie 

O nawierzchni twardej 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

POLSKA......................

.. 201871,4 209017,8 224665,0 235765,6 245803,4 

Dolnośląskie.................

... 13503,6 13395,3 13868,3 14237,6 15107,8 

Kujawsko-

pomorskie....... 11544,1 12227,0 13721,0 14949,9 16343,2 

Lubelskie......................

... 15834,8 16656,9 18229,9 19346,1 20100,9 

Lubuskie.......................

.. 6547,5 6572,6 6674,8 6884,3 7092,3 

Łódzkie.........................

.. 13415,0 14102,0 15874,3 16841,1 17335,2 

Małopolskie..................

... 17690,8 18466,7 19759,3 20465,3 21570,6 

Mazowieckie................

... 22927,1 24844,7 28183,7 29817,6 31493,9 

Opolskie........................

.. 7152,5 6962,2 6889,9 6784,7 6703,5 

Podkarpackie................

... 11641,5 12136,1 12965,9 13877,1 14239,0 

Podlaskie......................

... 9367,7 9734,0 10603,1 11292,5 11698,4 

Pomorskie.....................

.. 9073,2 9110,8 9810,7 10592,5 11407,0 

Śląskie..........................

.. 11091,1 11179,9 11822,0 11883,1 12080,4 

Świętokrzyskie.............

.... 10703,5 11026,4 11987,4 12612,9 12922,5 

Warmińsko-

mazurskie..... 10657,9 10669,2 11061,1 11476,8 12022,8 

Wielkopolskie...............

... 20256,6 21527,3 22494,6 23744,0 24795,0 

Zachodniopomorskie....

.... 10464,5 10406,7 10719,0 10960,1 10890,9 
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Załącznik 3. Dane statystyczne dotyczące obszarów wiejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego według powiatów 

Tabela 14. Powierzchnia obszarów wiejskich według powiatów województwa warmińsko-

mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE.... 2419180 2417332 2417347 2417347 2417347 

Powiat bartoszycki..................... 128743 128638 128638 128559 128559 

Powiat braniewski...................... 118076 117784 117784 117784 117784 

Powiat działdowski..................... 93635 93678 93678 93678 93678 

Powiat elbląski........................... 141412 139990 139990 139990 139990 

Powiat ełcki............................... 109080 109174 109174 109174 109174 

Powiat giżycki............................ 110078 110165 110165 110165 110165 

Powiat iławski............................ 132802 132808 132824 132824 132824 

Powiat kętrzyński....................... 119479 119479 119479 119479 119479 

Powiat lidzbarski........................ 90045 90102 90102 90102 90102 

Powiat mrągowski...................... 104158 104172 104172 104125 104125 

Powiat nidzicki........................... 95384 95377 95378 95378 95378 

Powiat nowomiejski................... 68340 68256 68256 68256 68256 

Powiat olecki............................. 86241 86246 86246 86246 86206 

Powiat olsztyński....................... 281475 281248 281248 281248 281248 

Powiat ostródzki........................ 172355 172489 172489 172489 172489 

Powiat piski............................... 173766 173602 173602 173602 173602 

Powiat szczycieński.................... 190796 190743 190741 190741 188899 

Powiat gołdapski........................ 75473 75469 75469 75469 75509 

Powiat węgorzewski................... 68256 68234 68234 68234 68234 

 

Tabela 15. Ludność obszarów wiejskich według powiatów województwa warmińsko-

mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE.... 569894 572094 590460 588418 580070 

Powiat bartoszycki..................... 27088 26509 27009 26392 25480 

Powiat braniewski...................... 20595 20126 20158 19591 18818 

Powiat 

działdowski..................... 36088 36050 36895 36660 35988 

Powiat elbląski........................... 39653 39787 41341 41268 40472 

Powiat ełcki............................... 28643 28728 29639 29510 29492 

Powiat giżycki............................ 24174 24163 24721 24599 24436 

Powiat iławski............................ 38181 38502 39643 39569 39325 

Powiat kętrzyński....................... 28699 27878 28356 27440 26304 

Powiat lidzbarski........................ 17322 17058 17257 17078 16715 

Powiat mrągowski...................... 24456 24678 25151 24727 24396 
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Wyszczególnienie 
2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

Powiat nidzicki........................... 19173 19002 19738 19382 19091 

Powiat 

nowomiejski.................... 32276 32610 33049 33081 33012 

Powiat olecki............................. 18201 18084 18403 18161 17629 

Powiat 

olsztyński........................ 73032 76727 82002 84910 88771 

Powiat ostródzki......................... 52490 52387 53581 53276 52358 

Powiat piski............................... 23497 23323 23841 23518 22797 

Powiat 

szczycieński.................... 40888 41462 43962 44107 40797 

Powiat gołdapski........................ 13359 13166 13723 13380 12889 

Powiat węgorzewski................... 12079 11854 11991 11769 11300 

 

Tabela 16. Saldo migracji ogółem na pobyt stały na obszarach wiejskich według powiatów 

województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 

Saldo migracji ogółem 

2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE......... -524 -1055 -833 -1354 -175 

Powiat 

bartoszycki........................... -121 -138 -187 -130 -162 

Powiat 

braniewski............................ -105 -129 -129 -150 -134 

Powiat 

działdowski........................... -88 -201 -47 -70 -116 

Powiat 

elbląski................................. -162 -66 -25 -78 -62 

Powiat 

ełcki..................................... -11 -72 -8 -80 97 

Powiat 

giżycki.................................. 94 -4 -5 -29 99 

Powiat 

iławski.................................. 51 -132 -63 -169 -33 

Powiat 

kętrzyński............................. -130 -206 -200 -207 -143 

Powiat 

lidzbarski.............................. -71 -75 -48 -30 -33 

Powiat 

mrągowski............................ -71 -79 -22 -46 -43 

Powiat 

nidzicki................................. -70 -132 -74 -60 -78 

Powiat 

nowomiejski......................... -89 -88 -144 -164 -78 

Powiat 

olecki................................... -46 -50 -111 -89 -64 
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Powiat 

olsztyński............................. 698 765 612 560 945 

Powiat 

ostródzki.............................. -194 -180 -161 -144 -130 

Powiat 

piski..................................... -85 -148 -86 -127 -138 

Powiat 

szczycieński.......................... -22 7 2 -97 -32 

Powiat 

gołdapski.............................. -46 -76 -71 -158 -58 

Powiat 

węgorzewski......................... -56 -51 -66 -86 -12 

 

Tabela 17. Pracujący w gospodarce narodowej na obszarach wiejskich według powiatów 

województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2008, 2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Pracujący ogółem 

2008 2012 2016 2019 

[–] [–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE.......... 49701 50544 56844 58498 

Powiat 

bartoszycki............................ 1549 1739 1630 1683 

Powiat 

braniewski............................. 1079 1436 1445 1438 

Powiat 

działdowski............................ 3366 3349 3468 3622 

Powiat 

elbląski.................................. 5584 4893 5352 5612 

Powiat 

ełcki...................................... 1986 2193 2562 2682 

Powiat 

giżycki.................................. 2099 2220 2226 2185 

Powiat 

iławski................................... 3530 3716 4401 4729 

Powiat 

kętrzyński.............................. 1804 1696 1489 1585 

Powiat 

lidzbarski............................... 819 813 890 1137 

Powiat 

mrągowski............................. 1665 1881 2195 2251 

Powiat 

nidzicki................................. 1301 1411 1858 1902 

Powiat 

nowomiejski.......................... 3311 2958 3762 4274 

Powiat 

olecki.................................... 1387 1723 1835 1809 

Powiat 

olsztyński.............................. 8379 8465 9518 10713 

Powiat 5558 5409 6494 7127 
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Wyszczególnienie 

Pracujący ogółem 

2008 2012 2016 2019 

[–] [–] [–] [–] 

ostródzki............................... 

Powiat 

piski...................................... 1085 1216 1304 1361 

Powiat 

szczycieński........................... 3977 4256 5248 3244 

Powiat 

gołdapski............................... 628 665 637 642 

Powiat 

węgorzewski.......................... 594 505 530 502 

 

Tabela 18. Bezrobotni zarejestrowani mieszkający na obszarach wiejskich według powiatów 

województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem 

2012 2016 2020 

[–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE........... 56096 37362 26420 

Powiat 

bartoszycki............................... 3472 2789 1844 

Powiat 

braniewski................................ 2688 2150 1597 

Powiat 

działdowski............................... 3844 2781 1898 

Powiat 

elbląski..................................... 4162 3071 2241 

Powiat 

ełcki......................................... 3300 2278 1876 

Powiat 

giżycki...................................... 1646 1216 912 

Powiat 

iławski...................................... 2214 933 802 

Powiat 

kętrzyński................................. 3465 2476 2040 

Powiat 

lidzbarski.................................. 1691 1303 838 

Powiat 

mrągowski................................ 2362 1486 1031 

Powiat 

nidzicki..................................... 1594 850 437 

Powiat 

nowomiejski.............................. 2742 1308 1088 

Powiat 

olecki....................................... 1935 1412 914 

Powiat 

olsztyński.................................. 5965 4154 2951 
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Wyszczególnienie 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem 

2012 2016 2020 

[–] [–] [–] 

Powiat 

ostródzki................................... 5188 3277 2288 

Powiat 

piski......................................... 2758 1685 1053 

Powiat 

szczycieński.............................. 4230 2213 1412 

Powiat 

gołdapski.................................. 1431 963 542 

Powiat 

węgorzewski............................. 1409 1017 656 

 

Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na obszarach 

wiejskich według powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 

2012, 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 

Podmioty wpisane ogółem 

2004 2008 2012 2016 2020 

[–] [–] [–] [–] [–] 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE..... 25633 29705 33023 36094 42859 

Powiat bartoszycki...................... 812 904 1048 1131 1344 

Powiat braniewski....................... 764 832 823 924 1039 

Powiat działdowski...................... 1344 1525 1606 1762 2081 

Powiat elbląski............................ 1804 1954 2262 2529 3078 

Powiat ełcki................................ 986 1279 1437 1652 2036 

Powiat giżycki............................. 1329 1563 1711 1853 2229 

Powiat iławski............................. 1391 1665 1896 2138 2549 

Powiat kętrzyński........................ 1079 1200 1253 1309 1466 

Powiat lidzbarski......................... 612 708 789 884 1068 

Powiat mrągowski....................... 1491 1699 1699 1763 2124 

Powiat nidzicki............................ 696 797 897 1048 1125 

Powiat nowomiejski..................... 1463 1713 1857 2040 2415 

Powiat olecki.............................. 814 1066 1069 1120 1300 

Powiat olsztyński......................... 4487 5297 6625 7429 9275 

Powiat ostródzki.......................... 2235 2680 3010 3186 3754 

Powiat piski................................ 1077 1126 1168 1256 1414 

Powiat szczycieński..................... 2198 2416 2497 2647 2970 

Powiat gołdapski......................... 614 776 765 749 836 

Powiat węgorzewski.................... 437 505 611 674 756 
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Tabela 20. Wydatki gmin na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej według powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2012, 2016 i 

2020 

Wyszczególnienie 

Wydatki 

2012 2016 2020 

[zł] [zł] [zł] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE......... 851701710,1 1562252922,9 457306735,3 

Powiat 

bartoszycki............................ 58627475,9 89211585,1 34322575,1 

Powiat 

braniewski............................. 38329745,2 60648169,2 17573505,9 

Powiat 

działdowski........................... 44350312,2 86980475,0 21542994,1 

Powiat 

elbląski.................................. 53406144,8 88837493,4 25476400,3 

Powiat 

ełcki...................................... 49436598,8 104832368,8 28742078,7 

Powiat 

giżycki.................................. 34817292,8 69861366,5 19879021,5 

Powiat 

iławski.................................. 70795829,7 130352945,3 35444820,9 

Powiat 

kętrzyński............................. 54627161,4 91159202,9 30655047,4 

Powiat 

lidzbarski............................... 31765484,1 56287696,2 21514465,6 

Powiat 

mrągowski............................. 37451210,4 68054704,6 23011564,8 

Powiat 

nidzicki................................. 25725985,0 48261616,3 15017830,9 

Powiat 

nowomiejski.......................... 38707173,6 69397299,0 14098311,0 

Powiat 

olecki.................................... 26328126,2 49062344,7 17430071,0 

Powiat 

olsztyński.............................. 76693857,0 156805257,0 44219986,8 

Powiat 

ostródzki............................... 85946472,0 156788119,0 41812693,6 

Powiat 

piski...................................... 37414748,9 73254244,2 19307333,8 

Powiat 

szczycieński.......................... 52723976,8 97592666,6 28070699,7 

Powiat 

gołdapski............................... 20317910,8 37872086,6 10428581,0 

Powiat 

węgorzewski.......................... 14236204,6 26993282,4 8758753,4 
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Tabela 21. Sieć wodociągowa na obszarach wiejskich według powiatów województwa 

warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Sieć wodociągowa 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE......... 9211,5 11178,1 12733,2 13706,0 14204,2 

Powiat 

bartoszycki........................... 505,3 621,7 745,8 802,7 818,6 

Powiat 

braniewski............................ 344,5 391,4 407,6 422,4 431,2 

Powiat 

działdowski........................... 402,9 448,2 473,0 492,5 511,3 

Powiat 

elbląski................................. 633,7 661,0 796,4 945,2 981,4 

Powiat 

ełcki..................................... 330,2 450,9 552,8 698,3 732,3 

Powiat 

giżycki.................................. 476,6 493,1 602,0 686,9 739,1 

Powiat 

iławski.................................. 831,9 854,1 889,0 1030,0 1064,0 

Powiat 

kętrzyński............................. 467,5 532,0 620,7 640,1 642,0 

Powiat 

lidzbarski.............................. 421,0 554,4 642,2 659,6 685,4 

Powiat 

mrągowski............................ 427,3 537,4 569,3 593,2 611,9 

Powiat 

nidzicki................................. 224,0 265,3 246,6 262,8 263,4 

Powiat 

nowomiejski......................... 659,9 872,0 920,9 950,6 956,2 

Powiat 

olecki................................... 335,2 463,1 530,9 547,0 558,9 

Powiat 

olsztyński............................. 971,9 1359,2 1556,1 1644,3 1803,9 

Powiat 

ostródzki.............................. 752,8 890,2 947,6 966,1 987,9 

Powiat 

piski..................................... 199,3 249,7 312,3 346,4 387,7 

Powiat 

szczycieński.......................... 577,8 780,9 1022,9 1096,5 1090,4 

Powiat 

gołdapski.............................. 259,0 292,9 398,1 418,0 433,7 

Powiat 

węgorzewski......................... 390,7 460,6 499,0 503,4 504,9 
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Tabela 22. Sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich według powiatów województwa 

warmińsko-mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2019 

Wyszczególnienie 

Sieć kanalizacyjna 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE.......... 1806,6 2482,7 3672,4 4740,8 5063,1 

Powiat 

bartoszycki........................... 39,5 39,7 54,8 96,8 106,4 

Powiat 

braniewski............................ 68,8 84,8 118,5 123,1 141,0 

Powiat 

działdowski.......................... 70,5 114,9 185,0 212,9 230,9 

Powiat 

elbląski................................. 35,0 63,5 92,9 154,8 185,0 

Powiat 

ełcki..................................... 102,4 99,9 116,4 192,2 211,6 

Powiat 

giżycki................................. 152,1 175,6 328,5 446,9 452,3 

Powiat 

iławski................................. 51,5 150,9 214,8 319,0 357,0 

Powiat 

kętrzyński............................ 68,1 116,1 182,0 215,5 223,8 

Powiat 

lidzbarski.............................. 25,8 29,3 55,2 69,6 70,7 

Powiat 

mrągowski............................ 77,3 111,7 247,0 275,7 293,6 

Powiat 

nidzicki................................ 72,7 89,0 149,1 154,0 161,0 

Powiat 

nowomiejski......................... 78,0 67,6 83,3 111,4 135,8 

Powiat 

olecki................................... 64,0 73,7 104,8 98,6 96,8 

Powiat 

olsztyński............................. 327,1 471,6 635,9 839,3 872,2 

Powiat 

ostródzki.............................. 283,5 342,4 475,9 567,1 617,7 

Powiat 

piski..................................... 96,0 118,3 167,2 294,3 315,6 

Powiat 

szczycieński......................... 101,3 165,3 230,5 326,4 348,5 

Powiat 

gołdapski.............................. 65,8 88,5 119,2 124,4 124,4 

Powiat 

węgorzewski......................... 27,2 79,9 111,4 118,8 118,8 

 

 

Tabela 23. Sieć gazowa na obszarach wiejskich według powiatów województwa warmińsko-

mazurskiego w latach 2004, 2008, 2012, 2016 i 2019 
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Wyszczególnienie 

Sieć gazowa 

2004 2008 2012 2016 2019 

[km] [km] [km] [km] [km] 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE.......... 267,5 409,5 535,1 658,1 774,3 

Powiat 

bartoszycki............................ - - 11,0 20,1 20,9 

Powiat 

braniewski............................. - - 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

działdowski............................ - - 52,7 53,2 54,7 

Powiat 

elbląski.................................. - - 7,4 11,1 13,6 

Powiat 

ełcki...................................... - - 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

giżycki................................... - - 40,5 44,2 50,2 

Powiat 

iławski................................... - - 21,6 33,1 43,9 

Powiat 

kętrzyński.............................. - - 50,5 67,9 69,2 

Powiat 

lidzbarski............................... - - 7,0 8,0 8,9 

Powiat 

mrągowski............................. - - 1,9 3,6 5,8 

Powiat 

nidzicki.................................. - - 1,7 2,0 2,0 

Powiat 

nowomiejski.......................... - - 0,0 15,3 17,8 

Powiat 

olecki.................................... - - 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

olsztyński.............................. - - 232,5 279,5 350,6 

Powiat 

ostródzki............................... - - 49,7 54,1 60,3 

Powiat 

piski...................................... - - 0,0 0,2 0,6 

Powiat 

szczycieński........................... - - 31,4 37,2 46,8 

Powiat 

gołdapski............................... - - 0,0 0,0 0,0 

Powiat 

węgorzewski.......................... - - 27,0 28,6 29,2 
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Załącznik 4. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację 

Ekonomia wody i Żywność wysokiej jakości wg. PKD 2007 zarejestrowane w 

Bazie REGON, nowozarejestrowane i wyrejestrowane w latach 2012, 2016 i 2020 

- Polska i województwo warmińsko-mazurskie. 
 

Tabela 24. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację Ekonomia wody 

wg. PKD 2007 zarejestrowane w Bazie REGON. 

NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

EKONOMIA WODY 

PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW I ŁODZI 

PRODUKCJA 

POZOSTAŁEGO 

SPRZĘTU 

TRANSPORTOW

EGO 

856 991 1 127 31,66 52 53 54 3,85 

NAPRAWA, 

KONSERWACJA 

I 

INSTALOWANIE 

MASZYN I 

URZĄDZEŃ 

10 783 
13 

504 

17 

040 
58,03 347 498 588 69,45 

ZAKWATEROWANIE, WYPOCZYNEK I SPORT 

TRANSPORT 

WODNY 
444 476 559 25,90 24 32 28 16,67 

ZAKWATEROW

ANIE 
10 826 

13 

300 

16 

321 
50,76 499 597 839 68,14 

DZIAŁALNOŚĆ 

ORGANIZATOR

ÓW TURYSTYKI, 

POŚREDNIKÓW I 

AGENTÓW 

TURYSTYCZNYC

H ORAZ 

POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA W 

ZAKRESIE 

REZERWACJI I 

DZIAŁALNOŚCI 

Z NIĄ 

ZWIĄZANE 

1 768 1 878 2 244 26,92 81 85 90 11,11 

DZIAŁALNOŚĆ 

SPORTOWA, 
12 523 

14 

506 

16 

312 
30,26 423 512 569 34,52 
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NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

ROZRYWKOWA 

I REKREACYJNA 

WYNAJEM I 

DZIERŻAWA 
3 507 5 675 7 141 

103,6

2 
159 252 310 94,97 

POZOSTAŁA 

INDYWIDUALNA 

DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA 

24 759 
30 

335 

42 

325 
70,95 689 807 

1 

189 
72,57 

OCHRONA ŚRODOWISKA I INSTALACJE WODNE 

POBÓR, 

UZDATNIANIE I 

DOSTARCZANIE 

WODY 

896 940 996 11,16 36 31 35 -2,78 

WYTWARZANIE 

I 

ZAOPATRYWAN

IE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ, PARĘ 

WODNĄ, 

GORĄCĄ WODĘ 

I POWIETRZE 

DO UKŁADÓW 

KLIMATYZACYJ

NYCH 

1 435 2 269 2 698 88,01 74 106 156 
110,8

1 

DZIAŁALNOŚĆ 

ZWIĄZANA ZE 

ZBIERANIEM, 

PRZETWARZANI

EM I 

UNIESZKODLIW

IANIEM 

ODPADÓW; 

ODZYSK 

SUROWCÓW 

2 307 2 929 2 916 26,40 89 96 98 10,11 

ROBOTY 

ZWIĄZANE Z 

BUDOWĄ 

OBIEKTÓW 

INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I 

WODNEJ 

10 668 
11 

797 

14 

608 
36,93 319 342 452 41,69 

INNE UJĘTE RÓWNIEŻ W RAMACH SPECJALIZACJI ŻYWNOŚĆ 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
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NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

RYBACTWO 822 858 897 9,12 55 68 64 16,36 

PRODUKCJA 

ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH 

12 611 
13 

163 

13 

037 
3,38 289 322 319 10,38 

PRODUKCJA 

NAPOJÓW 
525 579 579 10,29 12 18 20 66,67 

RAZEM 94 730 113 200 138 800  3 148 3 819 4 811  

 

Tabela 25. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację Żywność 

wysokiej jakości wg. PKD 2007 zarejestrowane w Bazie REGON. 

NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

201

2 

201

6 

202

0 

% 

2012=

100 

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI 

PRODUKCJA 

UPRAWY ROLNE, 

CHÓW I HODOWLA 

ZWIERZĄT, 

ŁOWIECTWO, 

WŁĄCZAJĄC 

DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWĄ 

50 700 
38 

332 

34 

252 
-32,44 

267

4 

204

3 

187

8 
-29,77 

RYBACTWO 822 858 897 9,12 55 68 64 16,36 

PRODUKCJA 

ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH 

12 611 
13 

163 

13 

037 
3,38 289 322 319 10,38 

PRODUKCJA 

NAPOJÓW 
525 579 579 10,29 12 18 20 66,67 

DZIAŁALNOŚĆ 

WETERYNARYJNA 
3 045 3 389 3 613 18,65 148 181 192 29,73 

DZIAŁALNOŚĆ W 

ZAKRESIE 

ARCHITEKTURY I 

INŻYNIERII; 

BADANIA I ANALIZY 

TECHNICZNE 

13 467 
17 

138 

22 

162 
64,57 401 503 648 61,60 

RAZEM 
81 170 

73 

459 

74 

540 
 

357

9 

313

5 

312

1 
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Tabela 26. Rodzaje działalności wpisujących się w produkcję maszyn dla inteligentnych 

specjalizacji Warmii i Mazur wg. PKD 2007 zarejestrowane w Bazie REGON. 

NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI WPISUJĄCYCH SIĘ W PRODUKCJĘ MASZYN 

DLA  

INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI 

PRODUKCJA 

PRODUKCJA 

MASZYN I 

URZĄDZEŃ, 

GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKO

WANA 

2 187 
2 

539 
2 807 28,35 57 70 70 22,81 

 

Tabela 27. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację Ekonomia wody 

wg. PKD 2007 nowozarejestrowane w Bazie REGON. 

NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

EKONOMIA WODY 

PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW I ŁODZI 

PRODUKCJA 

POZOSTAŁEGO 

SPRZĘTU 

TRANSPORTOWEG

O 

131 138 75 -42,75 5 8 6 20,00 

NAPRAWA, 

KONSERWACJA I 

INSTALOWANIE 

MASZYN I 

URZĄDZEŃ 

1 200 1 455 1 379 14,92 60 79 56 -6,67 

ZAKWATEROWANIE, WYPOCZYNEK I SPORT 

TRANSPORT 

WODNY 
215 222 237 10,23 3 7 1 -66,67 

ZAKWATEROWANI

E 
1 292 1 552 1 813 40,33 69 60 133 92,75 

Działalność 

organizatorów 

turystyki, pośredników i 

agentów turystycznych 

oraz pozostała 

działalność usługowa w 

212 155 89 -58,02 6 5 6 0,00 
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NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

zakresie rezerwacji i 

działalności z nią 

związane 

Działalność sportowa, 

rozrywkowa i 

rekreacyjna 

945 958 760 -19,58 31 35 39 25,81 

Wynajem i dzierżawa 649 657 914 40,83 27 22 31 14,81 

Pozostała indywidualna 

działalność usługowa 
3 924 3 868 4 985 27,04 141 115 173 22,70 

Ochrona środowiska i instalacje wodne 

Pobór, uzdatnianie i 

dostarczanie wody 
40 34 26 -35,00 4 4 1 -75,00 

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do 

układów 

klimatyzacyjnych 

260 323 295 13,46 13 13 14 7,69 

Działalność związana 

ze zbieraniem, 

przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem 

odpadów; odzysk 

surowców 

257 305 234 -8,95 6 7 6 0,00 

Roboty związane z 

budową obiektów 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

1 034 1 086 1 176 13,73 34 23 40 17,65 

INNE UJĘTE RÓWNIEŻ W RAMACH SPECJALIZACJI ŻYWNOŚĆ 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 

RYBACTWO 45 39 44 -2,22 6 5 7 16,67 

PRODUKCJA 

ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH 

675 596 641 -5,04 14 15 18 28,57 

PRODUKCJA 

NAPOJÓW 
15 27 32 

113,3

3 
1 0 2 

100,0

0 
RAZEM 10 894 11 415 12 700  420 398 533  

 

Tabela 28. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację Żywność 

wysokiej jakości wg. PKD 2007 nowozarejestrowane w Bazie REGON. 

NAZWA POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 
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2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

201

2 

201

6 

202

0 

% 

2012=

100 

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI 

PRODUKCJA 

Uprawy rolne, chów i 

hodowla zwierząt, 

łowiectwo, włączając 

działalność usługową 

2 412 1 403 1 773 -26,49 139 64 128 -7,91 

Rybactwo 45 39 44 -2,22 6 5 7 16,67 

Produkcja artykułów 

spożywczych 
675 596 641 -5,04 14 15 18 28,57 

Produkcja napojów 
15 27 32 

113,3

3 
1 0 2 

100,0

0 

Działalność 

weterynaryjna 
160 145 171 6,88 8 15 12 50,00 

Działalność w zakresie 

architektury i inżynierii; 

badania i analizy 

techniczne 

1 249 1 414 1 609 28,82 30 31 51 70,00 

RAZEM 4 556 3 624 4 270  198 130 218  

 

 

Tabela 29. Rodzaje działalności wpisujących się w produkcję maszyn dla inteligentnych 

specjalizacji Warmii i Mazur wg. PKD 2007 nowozarejestrowane w Bazie REGON. 

NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 
% 

2012=100 
2012 2016 2020 

% 

2012=100 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI WPISUJĄCYCH SIĘ W PRODUKCJĘ MASZYN 

DLA  

INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI 

PRODUKCJA 

Produkcja maszyn i 

urządzeń, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

143 170 148 3,50 6 4 2 -66,67 
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Tabela 30. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację Ekonomia wody 

wg. PKD 2007 wyrejestrowane z Bazy REGON. 

NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012

=100 

2012 2016 2020 

% 

2012

=100 

EKONOMIA WODY 

PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW I ŁODZI 

Produkcja pozostałego 

sprzętu transportowego 
87 115 74 -14,94 7 5 6 -14,29 

Naprawa, konserwacja i 

instalowanie maszyn i 

urządzeń 

721 1 150 654 -9,29 34 56 37 8,82 

Zakwaterowanie, wypoczynek i sport 

Transport wodny 219 240 159 
-

27,40 
3 4 2 

-

33,33 

Zakwaterowanie 993 
1 

166 
996 0,30 46 55 40 

-

13,04 

Działalność 

organizatorów turystyki, 

pośredników i agentów 

turystycznych oraz 

pozostała działalność 

usługowa w zakresie 

rezerwacji i działalności 

z nią związane 

118 149 76 
-

35,59 
3 6 2 

-

33,33 

Działalność sportowa, 

rozrywkowa i 

rekreacyjna 

404 503 348 
-

13,86 
20 25 15 

-

25,00 

Wynajem i dzierżawa 308 446 399 29,55 15 18 16 6,67 

Pozostała indywidualna 

działalność usługowa 
2 579 

2 

761 

1 

815 

-

29,62 
77 93 58 

-

24,68 

Ochrona środowiska i instalacje wodne 

Pobór, uzdatnianie i 

dostarczanie wody 38 20 14 
-

63,16 
4 4 2 

-

50,00 

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę 

72 113 87 20,83 5 2 8 60,00 
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NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012

=100 

2012 2016 2020 

% 

2012

=100 

wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

Działalność związana ze 

zbieraniem, 

przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem 

odpadów; odzysk 

surowców 

113 248 155 37,17 4 7 0 

-

100,0

0 

Roboty związane z 

budową obiektów 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

713 920 441 
-

38,15 
24 34 10 

-

58,33 

INNE UJĘTE RÓWNIEŻ W RAMACH SPECJALIZACJI ŻYWNOŚĆ 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 

Rybactwo 
41 29 26 

-

36,59 
9 1 3 

-

66,67 

Produkcja artykułów 

spożywczych 
474 547 395 

-

16,67 
10 16 9 

-

10,00 

Produkcja napojów 9 10 17 88,89 0 0 1 100 

RAZEM 6 889 8 417 5 656  261 326 209  

Tabela 31. Rodzaje działalności wpisujących się w inteligentną specjalizację Żywność 

wysokiej jakości wg. PKD 2007 wyrejestrowane z Bazy REGON. 

NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI 

PRODUKCJA 

Uprawy rolne, chów i 

hodowla zwierząt, 
773 1 055 908 17,46 35 31 34 -2,86 
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NAZWA 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

2012 2016 2020 

% 

2012=

100 

łowiectwo, włączając 

działalność usługową 

Rybactwo 41 29 26 -36,59 9 1 3 -66,67 

Produkcja artykułów 

spożywczych 
474 547 395 -16,67 10 16 9 -10,00 

Produkcja napojów 
9 10 17 88,89 0 0 1 

100,0

0 

Działalność 

weterynaryjna 
67 93 87 29,85 2 6 3 50,00 

Działalność w zakresie 

architektury i 

inżynierii; badania i 

analizy techniczne 

493 868 502 1,83 18 20 10 -44,44 

RAZEM 1 857  2 602 1 953  74 74 60  

 

Tabela 32. Rodzaje działalności wpisujących się w produkcję maszyn dla inteligentnych 

specjalizacji Warmii i Mazur wg. PKD 2007 wyrejestrowane z Bazy REGON. 

NAZWA 

POLSKA 
WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

2012 2016 
202

0 

%  

2012=100 
2012 2016 

202

0 

% 

2012=100 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI WPISUJĄCYCH SIĘ W PRODUKCJĘ MASZYN DLA  

INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI 

PRODUKCJA 

PRODUKCJA 

MASZYN I 

URZĄDZEŃ, 

GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKO

WANA 

99 103 77 -22,22 2 3 4 100 

 



193 

 

 

4. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU KLASTRÓW GOSPODARCZYCH  

W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM
162

 

 

4.1. Wprowadzenie 

Klaster to „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 

dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach  

i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych  

i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale 

również współpracujących. Klastry osiągają masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych 

instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszą sukcesy konkurencyjne w określonych 

dziedzinach działalności‖ (Porter 2001). 

Przy rosnącej liczbie ludności, zagrożeniach klimatycznych, zagrożeniach 

epidemiologicznych, braku jednoznacznych perspektyw pozyskiwania bezpiecznej energii, 

rosnącym zanieczyszczeniu środowiska, systemy produkcji żywności powinny rozwijać się w 

sposób zrównoważony – bez negatywnego wpływu na środowisko i warunki sanitarne,  

z oszczędnym wykorzystywaniem energii, a jednocześnie zabezpieczając ilościowe  

i jakościowe zapotrzebowanie na żywność, które systematycznie rośnie. Stymulując rozwój 

sektora rolno-żywnościowego w Polsce należy uwzględniać różne współczesne teorie 

ekonomiczne. Jednak coraz ważniejsze w tym zakresie powinny być elementy takie jak: 

kooperacja, optymalizacja transakcji, sieciowanie, w których to obszarach preferuje się 

współdziałanie podmiotów gospodarczych i dąży do generowania efektu synergicznego 

(Czerniak, Rapacki 2019; Baer-Nawrocka, Poczta 2020; Sadowski 2020; Przedsiębiorstwo … 

2021). 

Integracja gospodarcza coraz częściej pozwala wzmocnić pozycję konkurencyjną 

pojedynczych podmiotów przez zespolenie celów działania, funkcji, działań, struktur 

organizacyjnych, zasobów. To zespolenie dotyczy odrębnych pod względem własności 

(niezależnych kapitałowo) organizacji, które celowo integrują się z innymi podmiotami o 

                                                 

Opracowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021 

Raport z badań nt.:  

WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU  

NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH. 
Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Towarowa 9/101A, 10-416 Olsztyn 

2,78 ark, wyd. 
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podobnym profilu działania i pozycji w kanale dystrybucyjnym (integracja pozioma) lub z 

podmiotami z innych ogniw wspólnego kanału marketingowego (integracja pionowa) 

(Strategia „od pola do stołu” … 2020; Szczepaniak i in. 2020). 

Najważniejsze potencjalne korzyści z zaangażowania m.in. gospodarstw rolniczych w 

procesy integracyjne są związane m.in. ze wzrostem szans sprzedaży własnych produktów, 

możliwością łatwiejszego pozyskania odpowiednich środków produkcji, szerszego dostępu do 

informacji i szkoleń, ograniczenia ryzyka rynkowego (Chorób 2011).  

Korzyści z integracji gospodarczej nie są przypisywane wyłącznie pojedynczym 

podmiotom gospodarczym, można je również wskazać w perspektywie mezo-  

i makroekonomicznej. W ujęciu mezoekonomicznym można do nich zaliczyć m.in.: 

aktywizację gospodarczą regionu, tworzenie lokalnej kultury innowacyjności  

i przedsiębiorczości, przyspieszenie transferu wiedzy, koncentrację i rozwój zasobów 

czynników produkcji, tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku rozszerzania działalności 

podmiotów gospodarczych. Z kolei w ujęciu makroekonomicznym należy zwrócić uwagę na 

szansę poprawy koniunktury gospodarczej, przyciąganie inwestycji, wzrost PKB itp. (Kładź, 

Kowalski 2010). 

Integracja gospodarcza może być implementowana w różnych formach, o różnym 

stopniu złożoności organizacyjnej (Hamel i in. 1989). Jednym z najprostszych jej przykładów 

w agrobiznesie jest tworzenie grup producenckich, natomiast jednym z bardziej złożonych – 

tzw. kooperencja i wzajemne uzupełnianie w tzw. Modelu 3C (Jankowska 2012; Sołek-

Borowska, 2014).  

Kooperencja zakłada jednoczesne wzajemne konkurowanie i współpracę  

(np. w klastrach gospodarczych) (Sulejewicz 1997; Gorynia, Jankowska 2008; Cygler 2009), 

coraz częściej wzbogacane przez wzajemne uzupełniane się w zakresie oferty handlowej, 

budowania kompleksowego zestawu produktów dla klientów itp. (Sołek-Borowska 2014). 

Istnieje wiele innych mechanizmów regulacji i koordynacji rynkowej, które najczęściej 

występują w postaci hybryd tworzonych z oddziaływania różnego wpływu czynników, w tym: 

konkurencji, kooperacji i kontroli (hybrydy takie są znacznie rzadziej identyfikowane w 

praktyce gospodarczej) (Gorynia 1995; Sulejewicz 1997).  

Sektor rolno-żywnościowy ma szczególne predyspozycje żeby skutecznie 

wykorzystywać potencjał integracyjny w walce konkurencyjnej. Gospodarstwa rolne w 

łańcuchu żywnościowym są ogniwem poprzedzającym przemysł spożywczy, któremu 

powinno szczególnie zależeć na utrzymaniu wysokich standardów jakościowych, w tym 
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przede wszystkim sanitarno-higienicznych. Dodatkowo, możliwości sprzedaży surowców 

przez rolników zależą od skuteczności rynkowej przedsiębiorstw przetwórczych (Nasalski 

2008a)163. Zaangażowanie gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przetwórstwa żywności 

oraz ich otoczenia np. w klastrach gospodarczych może skutkować wzmocnieniem pozycji 

konkurencyjnej całego sektora rolno-żywnościowego również w wymiarze międzynarodowym 

(Figiel i in. 2012; Chorób 2017).  

Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się znacznym udziałem sektora 

rolno-żywnościowego w gospodarce regionu. Potencjał tego sektora predysponuje go do 

wspierania jego roli jako jednej z inteligentnych specjalizacji regionu. Nie będzie to możliwe 

bez uwzględnienia współczesnych, skutecznych, realnych (możliwych do zastosowania w 

rozpatrywanych warunkach) metod konkurowania na rynkach żywnościowych. Wśród tak 

scharakteryzowanych metod konkurowania klastry gospodarcze odrywają jedną z wiodących 

ról.  

Celem opracowania była identyfikacja możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w 

sektorze rolno-żywnościowym w województwie warmińsko-mazurskim. Szczegółowe cele 

naukowe dotyczą: 

1. Określenia skali, zakresu i kierunków rozwoju różnych form współpracy w sektorze 

gospodarki żywnościowej, w tym szczególnie: 

 określenie stopnia współpracy w zakresie produkcji, przetwórstwa, dystrybucji żywności 

oraz różnic procesów integracyjnych dotyczących działalności na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego, 

 określenie stopnia formalizacji współpracy, 

 identyfikacji specyfiki powiązań pomiędzy ogniwami agrobiznesu, 

 określenie skłonności do współpracy oraz jej trwałości, 

 identyfikacji roli czynników konkurencyjnych i integrujących w poszczególnych 

ogniwach łańcucha agrobiznesu, 

 ustalenia roli gospodarstw rolniczych w procesach współpracy, 

 określenie rozmieszczenia jednostek inicjujących procesy współpracy w województwie 

warmińsko-mazurskim.  

                                                 

163 przy redakcji opracowania wykorzystano m.in. fragmenty wcześniejszych publikacji 

naukowych autora 
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2. Identyfikacji rangi czynników kształtujących współpracę oraz stanowiących jej bariery. 

Realizacji tego celu sprzyjać będą działania służące określeniu:  

 ilościowych i jakościowych zależności w optymalizacji współpracy regionalnej sektora 

żywnościowego,  

 zakresu cząstkowych korzyści dla podmiotów uczestniczących w działaniach 

partnerskich,  

 sprawności przepływów towarowych, pieniężnych, informacyjnych w ramach systemów 

współpracy, 

 wpływu integracji na procesy kształtowania działań innowacyjnych w poszczególnych 

ogniwach agrobiznesu, 

 roli samorządów lokalnych i innych instytucji w inicjowaniu i wspieraniu współpracy 

regionalnej. 

3. Wskazania działań sprzyjających rozwojowi korzyści ze współpracy dla różnych ogniw 

agrobiznesu. W ramach tego celu jest ważne poznanie możliwości:  

 optymalizacji zakresu integracji w ramach wspólnego celu gospodarczego,  

 wskazania rekomendacji dotyczących współpracy w regionach o różnej strukturze 

społeczno-gospodarczej.  

 

4.2. Metody badań 

Ogólna koncepcja metodyczna badań oparta została o wykorzystanie analizy 

retrospektywnej mającej na celu określenie stanu i warunków współpracy regionalnej w 

zakresie gospodarki żywnościowej oraz analizy prospektywnej, która została wykorzystana 

do ustalenia szans i uwarunkowań rozwoju współpracy przedsiębiorstw. Celem 

prowadzonych badań była identyfikacja skali, zakresu, kierunków rozwoju procesów 

współpracy w sektorze rolno-żywnościowym oraz ich najważniejszych uwarunkowań w woj. 

warmińsko-mazurskim.  

Przedmiotem badań były czynniki kształtujące funkcjonowanie przedsiębiorstw 

sektora rolno-żywnościowego (gospodarstw rolniczych, przetwórców, dystrybutorów 

produktów żywnościowych) oraz samorządów lokalnych, instytucji badawczych i innych 

podmiotów uczestniczących we współpracy regionalnej. Określenie determinant rozwoju 

współpracy stanowi zasadniczy krok do opracowania założeń, etapów i regulacji 

praktycznych służących tym tak istotnym dla konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu 

działań. 
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Na podstawie analizy ilościowej (dane statystyczne, informacje rynkowe, informacje 

instytucji samorządowych i administracyjnych) uwzględniającej przepływy międzygałęziowe, 

koncentrację działalności gospodarczej, koncentrację zatrudnienia, inwestycji, itp. w 

województwie warmińsko-mazurskim określone zostały formalne i nieformalne formy 

współpracy w zakresie gospodarki żywnościowej. Zidentyfikowane struktury klastrowe 

zostały poddane badaniom z wykorzystaniem kwestionariusza badawczego i prowadzonych 

za jego pośrednictwem wywiadów standaryzowanych. Badania ankietowe obejmowały 

podmioty mające istotne znaczenie w procesie podejmowania i rozwoju współpracy 

klastrowej w sektorze rolno-żywnościowym.  

W badaniach uwzględniono grupy podmiotów uczestniczących w procesie 

podejmowania działalności i rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-

żywnościowym (rys. 1). Największy udział w grupie respondentów mieli właściciele 

gospodarstw rolnych posiadający doświadczenie w zakresie różnych form integracji pionowej 

i poziomej. Znaczny udział mieli również przedstawiciele reprezentujący jednostki samorządu 

gospodarczego i związki branżowe, a także przedsiębiorcy branż przetwórczych i 

przedstawiciele agencji rządowych zajmujący się problematyką gospodarki żywnościowej i 

rozwoju obszarów wiejskich. Relatywnie mniejszą część próby badawczej stanowili 

przedstawiciele samorządów lokalnych i przedsiębiorstw dystrybucyjnych. 

 

Rys. 1. Struktura uczestniczących w badaniach podmiotów (%) 

Źródło: badania własne. 

 

Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zostały przeprowadzone w 

2021r. Na podstawie materiału empirycznego pozyskanego z badań gospodarstw rolniczych, 

przedsiębiorstw przetwórczych, dystrybutorów produktów żywnościowych, samorządów 
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lokalnych i innych podmiotów uczestniczących we współpracy regionalnej w ramach sektora 

rolno-żywnościowego ustalone zostały m.in.: 

 stan wiedzy i doświadczenia dotyczącego występowania poszczególnych form 

współdziałania podmiotów w sektorze rolno-żywnościowym wykazywanych przez 

przedstawicieli podmiotów uczestniczących w procesach integracyjnych w sektorze 

rolno-żywnościowym;  

 podmioty będące inicjatorami współpracy w klastrach i grupach producenckich w 

gospodarce żywnościowej; 

 obszary, które w opinii przedstawicieli podmiotów uczestniczących w procesach 

integracyjnych w największym zakresie oddziałują na rozwój współpracy w gospodarce 

żywnościowej; 

 najważniejsze powody przystępowania podmiotów gospodarki żywnościowej do klastrów 

gospodarczych; 

 ranga (znaczenie) czynników kształtujących konstruktywną współpracę podmiotów 

sektora gospodarki żywnościowej; 

 aktywność podmiotów z otoczenia gospodarki żywnościowej w zakresie działań 

sprzyjających rozwojowi struktur klastrowych w regionie; 

 najważniejsze działania, które sprzyjają rozwojowi współpracy w gospodarce 

żywnościowej; 

 główne bariery rozwoju klastrów w gospodarce żywnościowej; 

 struktura klastrów z perspektywy poziomu spójności ich funkcjonowania w gospodarce 

żywnościowej (jakiego typu podmiotów najbardziej brakuje w strukturach klastrowych). 

Z wykorzystaniem źródeł wtórnych przeprowadzone zostały analizy pozwalające 

stwierdzić trwałość działań podejmowanych w ramach klastrów, innowacyjność produktów, 

dynamikę udziału w rynku, dynamikę efektywności poszczególnych podmiotów 

gospodarczych uczestniczących we współpracy. Szacowane były również korzyści społeczne 

ich funkcjonowania w objętym badaniami regionie. Analiza danych dokonana została z 

wykorzystaniem wskaźników struktury, dynamiki oraz uproszczonej statystycznej analizy 

zmienności czynników warunkujących procesy funkcjonowania podmiotów w systemach 

współpracy regionalnej. Badania struktur klastrowych obejmowały m.in. analizę powiązań 

między sektorami z uwzględnieniem przepływów międzygałęziowych i koncentracji 

działalności rolniczych, przetwórczych, usługowych, badawczych itp.  
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Przeprowadzone zostały studia przypadków klastrów funkcjonujących w 

województwie warmińsko-mazurskim (przede wszystkim w ujęciu retrospekcyjnym). 

Badaniami objęte zostały także samorządy lokalne i instytucje tworzące inicjatywy klastrowe. 

Uwzględnione zostały administracyjne mechanizmy powstawania klastrów oraz warunki ich 

stabilizacji organizacyjnej. Szczegółowo analizowane były m.in.: 

 instytucje wsparcia przedsiębiorczości, 

 formy bezpośredniej współpracy podmiotów, 

 zmienność technologii i ewolucja produktów, 

 przepływ informacji, 

 finansowe regulacje współpracy, 

 oddziaływanie władz lokalnych na inicjowanie i wspieranie działalności klastrów, 

 komunikacja z partnerami z zewnątrz regionu, 

 szanse koncentracji klastrów. 

Analiza wyników badań została przeprowadzona na tle zasobów, infrastruktury, 

warunków przyrodniczych oraz warunków rynkowych charakterystycznych dla 

poszczególnych działalności w gospodarce żywnościowej.  

 

4.3. Istota klastrów i ich rola w rozwoju sektora rolno-żywnościowego 

Rynkowe oddziaływanie pojedynczych podmiotów gospodarczych nie zawsze stwarza 

podstawy do racjonalnego budowania przewag konkurencyjnych. Zmieniająca się sytuacja na 

rynkach żywności determinuje intensyfikację dostosowań organizacyjnych przedsiębiorstw 

agrobiznesu, które coraz częściej będą musiały mierzyć się z konkurencją podmiotów 

mających znaczne przewagi komparatywne (Szulc-Fischer 2020; Wiercioch 2020). 

Optymalny rozwój sektora rolno-żywnościowego jest możliwy, jeżeli będzie on 

obejmował jednocześnie wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego. Produkt żywnościowy 

jest wytwarzany i dostarczany konsumentowi w wieloetapowym procesie, którego efekty 

zależą od poprawności wszystkich etapów postępowania. Błędy na jednym z etapów stanowią 

istotne konsekwencje dla pozycji konkurencyjnych wszystkich pozostałych podmiotów 

łańcucha żywnościowego. Wzajemne oddziaływanie między podmiotami poszczególnych 

ogniw agrobiznesu może mieć formę niezintegrowaną lub zintegrowaną. Podstawową zaletą 

integracji w tym kontekście jest niższy poziom kosztów transakcyjnych, większa synergia 

funkcjonalna oraz większa umiejętność dostrzegania zmian rynkowych i szybsza adaptacja do 

nowych warunków. Oddziaływanie rynkowe pojedynczych przedsiębiorstw może zostać 
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przekształcone w walkę konkurencyjną całych zintegrowanych łańcuchów. Rosnący poziom 

współzależności może z kolei stworzyć warunki do bardziej sprawiedliwego podziału 

korzyści płynących z produkcji i sprzedaży żywności (Bryła 2007). 

Klastry (klastery, grona) stanowią grupy przedsiębiorstw podejmujących wzajemną 

współpracę w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na specyficznych dla siebie rynkach. 

Korzyści ekonomiczne powstają na skutek synergii oddziaływania przedsiębiorstw danego 

klastra, m.in. na rynek czynników produkcji, implementację innowacji, regionalną politykę 

społeczno-ekonomiczną. Współpracujące ze sobą podmioty gospodarcze nawiązują 

dodatkowo relacje z jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi organizacjami z ich 

otoczenia w celu zapewnienia pełniejszej komercjalizacji ich potencjału i działań (Brodzicki, 

Szultka 2002; Gorynia, Jankowska 2007).  

Przyczyny tworzenia klastrów są zróżnicowane, zależą w dużej części od specyfiki 

branż i regionów. Tradycje gospodarcze regionów wskazują na pewne naturalne warunki 

funkcjonowania określonych działań gospodarczych, wynikają one w znacznej części 

(szczególnie w gospodarce żywnościowej) z warunków naturalnych (przyrodniczych, 

geograficznych), kultury gospodarczej, czynników demograficznych. Typowym powodem 

naturalnej koncentracji określonych działalności rolniczych w danym regionie jest 

funkcjonowanie tam zakładów przetwórczych i możliwość sprzedaży określonych produktów. 

Sformalizowane klastry mogą powstawać z inicjatywy przedsiębiorstw lub być stymulowane 

przez pewne elementy polityki gospodarczej i regionalnej. Naturalna formuła klastrów 

wynika ze struktury produkcji w danym regionie i stanowi najbardziej racjonalną podstawę do 

ich rozwoju. Indukowanie klastrów np. przez wykorzystanie systemów pomocy finansowej w 

warunkach braku podstaw w strukturze gospodarczej może okazać się działaniem nietrwałym. 

Należy także zaznaczyć, że klastry w znacznej części mają charakter regionalny (Chorób 

2017; Namyślak 2019; Szulc-Fischer 2020; Wiercioch 2020, Choińska-Jackiewicz i in. 2020). 

Podstawy naukowej analizy klastrów sięgają początków XX wieku. Marshall (1932) 

jako pierwszy stworzył koncepcje okręgów przemysłowych utożsamianą z regionalnymi 

skupiskami przedsiębiorstw tej samej lub pokrewnej branży (aglomeracja przedsiębiorstw).  

W ich ramach podmioty utrzymują relacje zarówno kooperacyjne jak i konkurencyjne.  

W skupiskach przedsiębiorstw koncentrowała się wykwalifikowana siła robocza oraz 

funkcjonowały ułatwienia w zakresie komunikacji (bliskość geograficzna podmiotów, 

przemieszczenia pracowników, dyfuzja informacji). Aglomeracje przedsiębiorstw przyciągały 

organizacje wspierające biznes. Dystrykty przemysłowe miały również szansę wykorzystać 
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efekt skali (bliskość dostawców, niższe ceny zasobów) (Gorynia, Jankowska 2007). 

Budowane później koncepcje rozwoju, oparte o przewagę lokalizacyjną i podejście 

systemowe do współpracy, stanowiły rozwinięcie i uzupełnienie teorii Marshalla (tabela 1). 

Tabela 1 

Koncepcje naukowe pokrewne i komplementarne dla klastra 

Koncepcja Charakterystyka 

Dystrykt 

przemysłowy 

Skoncentrowane przestrzennie skupisko wzajemnie powiązanych 

przedsiębiorstw jednego bądź pokrewnych sektorów, w ramach, którego 

pojawia się pozytywny efekt aglomeracji oparty na trzech zasadniczych 

źródłach: przepływie wiedzy między przedsiębiorstwami, kreowaniu 

poprzez wspierające sektory przemysłu wyspecjalizowanych czynników 

produkcji i usług oraz wyłonieniu się dostosowanego do potrzeb dystryktu 

wyspecjalizowanego rynku wykwalifikowanej siły roboczej. 

Biegun wzrostu 

Rozwój oparty o przemysł wiodący wspomagany przez inne branże 

gospodarki skupione wokół niego. Koncentracja ludności prowadząca do 

uzyskania pozytywnych efektów zewnętrznych. 

Strefy wzrostu  
Współzależności pomiędzy przedsiębiorstwami i sektorami ułatwiają 

przepływ wiedzy. 

Bloki 

kompetencji  

Współwystępowanie pewnej liczby różnych kompetencji (klientów, którzy 

tworzą popyt, innowatorów tworzących nowe produkty, przedsiębiorców 

identyfikujących potencjalne innowacje, fundusze venture capital), które 

razem przyczyniają się do rozwoju i komercjalizacji określonych 

produktów. 

Klastry 

regionalne 

Skoncentrowany przestrzennie w ramach regionu klaster typu 

porterowskiego charakteryzujący się globalną konkurencyjnością. 

Kompleksy 

przemysłowe 

Koncentruje się na powiązaniach pomiędzy firmami rozwijającymi nowe 

technologie (w postaci komponentów, maszyn i systemów produkcyjnych) 

z jednej strony, a firmami wykorzystującymi te technologie z drugiej. 

Obszary 

zasobowe  

Składa się z współzależnych sektorów w związku z koniecznością 

kooperacji przy produkcji końcowego produktu bądź usługi. Obszar taki 

obejmuje szeroki wachlarz produktów i usług, który jest relatywnie 

stabilny w czasie i ma znaczący udział w gospodarce. W jego skład może 

również wchodzić sektor publiczny. 

Łańcuchy 

produkcyjne 

Oparty na pionowych powiązaniach w procesach produkcyjnych, którego 

jądro stanowią przedsiębiorstwa sąsiadujące w łańcuchu wartości dodanej. 

Czasami obejmuje również jednostki naukowe, usługi okołobiznesowe 

oraz instytucje pośredniczące. 

Środowisko 

innowacyjne  

Obszar koncentracji przemysłu wysokich technologii charakteryzujący się 

synergią czynników ekonomicznych i instytucjonalnych prowadzącą do 

efektywnej kreacji i dyfuzji wiedzy oraz wydajnego procesu uczenia się. 

Systemy 

technologiczne 

Sieć lub sieci podmiotów, współpracujących w danym obszarze 

technologii w celu generowania, dyfuzji oraz wykorzystywania tych 

technologii. Koncentruje się na przepływie wiedzy i kompetencji (bardziej 

niż na przepływie dóbr i usług). 

Sieci 

Specyficzna forma powiązań pomiędzy podmiotami oparta na 

wzajemnych współzależnościach, kooperacji i zaufaniu (może, lecz nie 

musi być skoncentrowana przestrzennie). 
Źródło: opracowano na podstawie: Brodzicki, Szultka 2002. 



202 

 

 

Wśród wielu teoretycznych podziałów klastrów istnieje m.in. odniesienie do ich 

specyfiki regionalnej. W tym rozumieniu można wyróżnić m.in. następujące modele klastrów 

gospodarczych: 

 włoski – dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, brak sformalizowanej struktury i 

powiązań kapitałowych, brak wyodrębnionej struktury zarządzającej, 

 duński – klaster oparty na brokerach sieciowych podejmujących inicjatywy 

ukierunkowane na budowę struktury sprawnego partnerstwa i współpracy, 

 holenderski – dominująca rola współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi z 

wykorzystaniem koordynatora sieciowego przy aktywnym wsparciu narzędziami polityki 

gospodarczej, 

 amerykański – oparty na współpracy dużych przedsiębiorstw, powiązanych 

hierarchicznie z dużą liczbą małych i średnich firm. 

Rozwój klastrów w Polsce w ujęciu formalno-organizacyjnym jest na etapie embrionalnym 

lub określanych przez wielu specjalistów jako stan początkowy. Sam potencjał klastrowy 

poszczególnych regionów nie zawsze znajduje wyraz w zaawansowaniu sformalizowanych 

inicjatyw klastrowych. Na podstawie cyklu życia klastrów można wyróżnić kilka ich typów i 

są to klastry: 

 rodzące się – podstawowe powody ich powstawania to dyfuzja innowacji lub 

przyciąganie podmiotów mających pozycje liderów w branży, ta faza rozwoju zwykle nie 

jest zaplanowana (niezamierzona), 

 rosnące – na rozwijającym się rynku pojawia się coraz więcej naśladowców 

(konkurentów), inspiruje to pracowników do rozwijania własnych umiejętności, 

rozszerzają się wzajemne relacje między podmiotami, intensyfikuje się proces 

innowacyjny, 

 dojrzewające – zrutynizowany proces produkcyjny prowadzi do jeszcze większej liczby 

przedsiębiorstw naśladujących, dominującym źródłem przewagi konkurencyjnej staje się 

wysokość kosztów, rozwija się tendencja do poszukiwania nisz rynkowych i wzrostu 

poziomu produktywności przez poszczególne podmioty klastra, 

 schyłkowe – kształtuje się pełna zastępowalność produktów klastra, podmioty klastrów 

powinny poszukiwać nowych asortymentów produktów przed wejściem w tę fazę „życia‖ 

klastra (Gorynia, Jankowska 2008). 
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Powstawanie klastrów ma zwykle swój początek w korzystnym układzie czynników 

sprzyjających regionalnej przedsiębiorczości. Klastry mają pozytywny wpływ na 

produktywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, co w konsekwencji przekształca się w 

możliwość utrzymywania przewagi konkurencyjnej klastra (Brodzicki i in. 2004). 

Funkcjonowanie znacznej grupy przedsiębiorstw danej branży w regionie przyciąga 

nowe podmioty dostrzegające atrakcyjność danej lokalizacji. Dla regionu o znacznej 

koncentracji podmiotów gospodarczych powstają korzyści urbanizacyjne. Korzyści 

mikroekonomiczne przedsiębiorstw w głównej mierze dotyczą redukcji kosztów 

transakcyjnych. Duża koncentracja odbiorców w regionie powoduje zwiększenie regularności 

dostaw, szansę lepszego dopasowania środków produkcji (np. maszyn i urządzeń) do 

preferencji firm, a także jest przesłanką powstawania nowych inwestycji (np. zakładów 

produkcyjnych) inicjowanych przez potencjalnych dostawców w regionie o dużej 

koncentracji partnerów handlowych (Gorynia, Jankowska 2007). 

Porter (za Brodzickim i in. 2004) wskazuje cztery podstawowe grupy czynników 

determinujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach: 

 zasobowe (odpowiednio wykwalifikowana siła robocza, infrastruktura dopasowana do 

specyfiki sektorów gospodarki), 

 popytowe (determinanty popytu), 

 przemysły powiązane i wspierające (możliwość stworzenia zaplecza danej branży), 

 strategia firm oraz struktura i rywalizacja. 

Klastry mają szansę rozwoju we wszystkich sektorach gospodarki, o różnym stopniu 

konkurencyjności, innowacyjności, koncentracji. Ich uczestnikami mogą być podmioty 

produkcyjne, usługowe, prowadzące działalność inwestycyjną. Struktury klastrowe można 

zidentyfikować w różnych krajach świata. Najbardziej znane to: Dolina Krzemowa 

(technologie informatyczne), Cambridge (biotechnologia, przemysł informatyczny), 

Lombardia (przemysł teleinformatyczny i chemiczny), Austin, Montpellier (telekomunikacja, 

oprogramowanie komputerowe, biotechnologia). Np. w Polsce inicjatywy klastrowe 

zaznaczyły swoje korzystne oddziaływanie integrujące (przynajmniej w pewnej części) m.in. 

w sektorach takich jak: spożywczy, energetyczny, meblarski, tworzyw sztucznych, 

technologii lotniczych, informatyczny (Chorób 2017; Wiercioch 2020, Choińska-Jackiewicz i 

in. 2020). 

Wiodącym celem polityki dotyczącej klastrów powinno być przede wszystkim trwałe 

podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w skali regionalnej. Szczególnego 
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zainteresowania wymaga działalność klastrów prowadząca do wzrostu poziomu 

innowacyjności. Każdy klaster rozwija się w oparciu przede wszystkim o przewagę 

konkurencyjną (różną nawet dla klastrów działających w tych samych branżach gospodarki), 

bazującą na uwarunkowaniach lokalnych. Nie należy inspirować sztucznego kreowania 

klastrów od podstaw. Powinno się wspierać rozwój klastrów opierających się na już 

istniejącym potencjale. Mało racjonalne wydaje się stymulowanie powstawania klastrów w 

warunkach braku podstaw strukturalnych w danym regionie, tylko w celu wykorzystania 

doraźnych źródeł finansowania polityki klastrowej (Chorób 2017; Namyślak 2019; Czerniak, 

Rapacki 2019; Szulc-Fischer 2020; Choińska-Jackiewicz i in. 2020). 

Klastry gospodarcze osadzone są w różnych koncepcjach ekonomicznych związanych 

przede wszystkim z regionalnymi skupiskami przedsiębiorstw tej samej lub pokrewnej 

branży, biegunami wzrostu (przemysły wiodące), współzależnościami między 

przedsiębiorstwami ułatwiającymi przepływy wiedzy, innowacjami i nowymi technologiami, 

koncentracją regionalną, współzależnością sektorów, koncentracją wartości dodanej w 

łańcuchu produkcyjnym, sieciami przedsiębiorstw itp. (Namyślak 2019; Próchniak i in. 2020; 

Wiercioch 2020). Przykładowy model klastra gospodarczego opracowany dla grupy 

tradycyjnych produktów mleczarskich przedstawiono na rysunku 2. 

Modelowanie klastrów gospodarczych może ukierunkować ewentualne wsparcie 

istotnych elementów decydujących o efektywności i trwałości tych organizacji. Spójny model 

klastra pozwala sprawnie zarządzać tworzeniem wartości w klastrze m.in. przez zwrócenie 

uwagi na charakter powiązań relacyjno-organizacyjnych. Ujęcie modelowe (mapowanie) 

klastra pozwala lepiej zrozumieć specyfikę jego funkcjonowania oraz precyzyjnie określić 

miejsca i sposoby tworzenia wartości. W struktury klastrowe włączają się różnego rodzaju 

podmioty. Celem ich decyzji dotyczących nawiązania współpracy jest osiąganie 

długofalowych korzyści, którymi są przede wszystkim zabezpieczenie funkcjonowania oraz 

intensyfikacja rozwoju. Szczegółowa klasyfikacja poszczególnych działalności organizacji 

klastrowej m.in. przez określenie faz procesów, w których bezpośrednio lub pośrednio jest 

dodawana lub tworzona jakaś wartość, pozwala trafnie definiować strategiczne obszary, które 

stanowią o wartości i możliwościach budowania przewag konkurencyjnych (Frankowska 

2012). Ma to szczególne znaczenie m.in. w sektorze rolno-żywnościowym, gdzie występują 

rozbudowane  

i złożone zależności między integrującymi się podmiotami (Figiel i in. 2014b). 
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Rys. 2. Model klastra z uwzględnieniem trzech organizacji skupiających grupy producentów 

tradycyjnych produktów mleczarskich 

Źródło: Nasalski i in. 2015 
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pracy w wyniku dynamicznego tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, 

koncentracja zasobów i środków na finansowanie działalności gospodarczej, co umożliwia 

osiągnięcie odpowiedniej masy krytycznej dla nowych inwestycji, koncentracja i rozwój 

zasobów czynników produkcji, poprawa wizerunku regionu; 

 makroekonomiczny (wpływ na gospodarkę narodową), w tym na poprawę koniunktury 

gospodarczej, zwiększenie poziomu innowacyjności gospodarki, przyciąganie 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych, aktywizacja działalności gospodarczej, co 

przekłada się na wzrost PKB (Kładź, Kowalski 2010). 

Należy nadmienić, że omawiane korzyści są możliwe do osiągnięcia najczęściej w 

dłuższej perspektywie czasowej. W kontekście istniejącego potencjału klastrowego w wielu 

sektorach gospodarki nie wymagają one wysokich nakładów. 

 

4.4. Ogólny potencjał klastrowy w sektorze rolno-żywnościowym 

W sektorze rolno-żywnościowym identyfikacja klastrów gospodarczych, w 

rozumieniu marsshallowskim (aglomeracyjnym), jest relatywnie łatwa. Wynika ona z 

koncentracji określonych rodzajów produkcji rolniczej w poszczególnych regionach oraz 

koncentracji przemysłu przetwórczego żywności. W tym znaczeniu potencjał klastrowy 

gospodarki żywnościowej należy ocenić jako znaczny w wielu polskich województwach 

(Figiel i in. 2014a).  

Podstawowym problemem pozostaje implementacja partnerstwa i wzajemnej 

współpracy gospodarstw rolniczych, które były dotychczas znacznie ograniczone. Bazując 

wyłącznie na korzyściach aglomeracyjnych, nie można w rolnictwie (przy wyraźnie 

zróżnicowanej strukturze podmiotowej) uzyskać znaczących efektów synergii. Zatem w 

regionach o korzystnej koncentracji wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych kluczowe 

pozostaje zwiększenie zaufania do formuły partnerstwa strategicznego i współpracy 

gospodarstw z uwzględnieniem większej otwartości na równoległą kooperację z otoczeniem 

biznesowym, naukowym i samorządowym (Figiel i in. 2013; Juchniewicz 2013; Nasalski 

2008c). 

Elementarnym czynnikiem sprzyjającym partnerstwu strategicznemu, w szeroko 

rozumianej gospodarce żywnościowej, jest zespół współzależności poszczególnych ogniw 

łańcucha żywnościowego w efektywnym konkurowaniu o coraz bardziej wymagających 

odbiorców. Do najważniejszych należy zaliczyć następujące zależności: 
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 towarowe gospodarstwa rolne stanowią źródło surowców. Od ich struktury i 

produktywności zależy ilość surowca w poszczególnych regionach kraju, dodatkowo 

oddziałują one na jakość surowców, które są przetwarzane w przemyśle przetwórczym 

itp. Możliwe jest stymulowanie przez przemysł przetwórczy jakości surowca. Może się to 

odbywać m.in. przez dostarczanie gospodarstwom potrzebnej wiedzy, właściwego 

materiału genetycznego, pasz, obsługi weterynaryjnej itp.; 

 działania gospodarstw rolnych stanowią przyczyniają się do kształtowania poprawności 

sanitarno-higienicznej w produkcji żywności, są ogniwem poprzedzającym przemysł 

spożywczy, któremu powinno zależeć na utrzymaniu wysokich standardów w tym 

zakresie; 

 długookresowe możliwości sprzedaży surowców przez gospodarstwa rolne zależą w 

znacznej części od skuteczności rynkowej przedsiębiorstw przetwórczych; 

 pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw przetwórczych zależy od możliwości utrzymania 

rynków, np. przez zapewnienie systematycznych dostaw produktów żywnościowych 

zależnych od rytmiczności dostaw surowców i ich jakości, 

 ocena bezpośrednich konsumentów dotycząca producentów żywności dokonuje się nie 

tylko przez pryzmat bezpośredniego postrzegania produktu żywnościowego, ale coraz 

częściej są brane pod uwagę elementy dodatkowe, m.in. charakterystyka regionu, z 

którego pochodzi użyty w produkcji surowiec (szczególnie jego walory środowiskowe, 

kulturowe itp.) oraz charakterystyka metod wytwarzania surowców (ze szczególnym 

uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie konsumenta) (Nasalski 2008b). 

Dodatkowo, obok aspektów związanych z zależnościami funkcjonalnymi w 

poszczególnych kanałach żywnościowych należy zwrócić uwagę na inne elementy, które 

także powinny inspirować do szerszej i głębszej współpracy, a w konsekwencji do 

partnerstwa strategicznego uwzględniającego zarówno integrację poziomą, jak i pionową w 

gospodarce żywnościowej. Spośród szerokiej gamy czynników warunkujących rozwój 

rolnictwa jako ważne można wskazać następujące potencjalne źródła jego rozwoju, 

uwzględnione w znacznej części m.in. w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa na lata 2012–2020‖ (2012) oraz w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i  rybactwa 2030‖ (2019), w dokumentach opracowanych przez MRiRW. Te 

krajowe strategie mogą być w znacznej części realizowane z wykorzystaniem formuły 

klastrowej, bowiem służą rozwijaniu: 

 stabilnych możliwości sprzedaży wielu produktów na krajowym rynku wewnętrznym,  
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 uznanej marki artykułów rolno-spożywczych polskiej produkcji na rynkach 

zagranicznych,  

 relatywnie wysokiej jakość produktów rolno-spożywczych, w tym potencjału do rozwoju 

ekologicznej produkcji żywności,  

 dużej skali produkcji surowców rolnych zapewniającej samowystarczalność surowcową 

oraz umożliwiającej rozwój produkcji eksportowej,  

 przewag komparatywnych w sektorach i kierunkach produkcji o wysokich nakładach 

pracy i ziemi,  

 możliwości włączenia rolnictwa do osiągnięcia celów energetycznych kraju, 

 dostępu do różnorodnych zasobów genetycznych w rolnictwie,  

 możliwości współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi zajmującymi się 

problematyką rolnictwa,  

 pozytywnego oddziaływania zwiększającej się liczby konsumentów na świecie na wzrost 

konsumpcji żywności,  

 konkurencyjności i innowacyjności krajowego przetwórstwa rolno-spożywczego,  

 systemu promocji polskiej żywności oraz skuteczności tego systemu,  

 dostępności do środków finansowych wspierających dalszy rozwój obszarów wiejskich i 

rolnictwa (w ramach polityk krajowych, WPR i polityki spójności),  

 systemu zagospodarowania rezerwy relatywnie taniej siły roboczej na obszarach 

wiejskich,  

 rynku zbytu na żywność wysokiej jakości (żywność ekologiczną, produkty regionalne i 

tradycyjne),  

 badań w zakresie nowych technologii oraz metod produkcji przyjaznych dla środowiska 

naturalnego. 

Czynniki te stwarzają możliwości rozwoju rolnictwa i powinny determinować również 

rolników do ich racjonalnego uwzględnienia w celu podniesienia sprawności gospodarstw w 

zakresie transakcji oraz optymalizacji kosztów. Pojedyncze podmioty nie zawsze będą w 

stanie powyższe cele (zadania) realizować. Partnerskie relacje z jednostkami o podobnym 

profilu działania oraz z podmiotami z otoczenia agrobiznesu stanowią realną szansę na 

wykorzystanie ww. okoliczności. W innym przypadku – w sytuacji ograniczonej współpracy 

– m.in. brak możliwości zaangażowania się we wskazane elementy będzie spychać niektóre 

gospodarstwa do roli podmiotów zmarginalizowanych, które łatwo można pominąć przy 

podziale wartości dodanej wytworzonej jako efekt synergii w wyniku kooperacji. 
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Bazując na badaniach European Cluster Observatory (2016) (nowszych badań o takim 

zakresie nie realizowano), można na poziomie ogólnym wskazać różnice potencjałów 

klastrowych w zakresie rolnictwa i mającego komplementarne w relacji do rolnictwa 

znaczenie przemysłu spożywczego w poszczególnych regionach kraju (rys. 3 i 4). Szansa 

wykorzystania potencjału klastrowego rolnictwa w znacznym stopniu zależy od potencjału i 

zaangażowania kooperacyjnego przemysłu spożywczego. 

Najwyższy stopień specjalizacji regionów w zakresie produktów rolniczych, według 

European Cluster Observatory, występuje w województwach wielkopolskim, śląskim i 

kujawsko-pomorskim. Najniższy zaś poziom tego wskaźnika miał miejsce w województwach 

małopolskim, lubuskim oraz dolnośląskim (rys. 3). Natomiast produkcja żywności 

przetworzonej najbardziej skoncentrowana była w województwach warmińsko-mazurskim, 

podlaskim i kujawsko-pomorskim. Najniższy poziom wskaźnika specjalizacji ustalono w 

regionach dolnośląskim i opolskim oraz w woj. pomorskim (rys. 4). 

Dodawanie wartości do potencjału wynikającego z koncentracji m.in. przez 

współpracę jest możliwe szczególnie tam, gdzie występuje korzystny układ czynników 

sprzyjających regionalnej przedsiębiorczości. Koncentracja w tym kontekście musi dotyczyć 

efektywnych podmiotów, nie należy jej rozpatrywać w kategoriach wyłącznie ilościowych, 

ale przede wszystkim jakościowych. Pozytywne znaczenie mogą tu pełnić również korzystne 

warunki naturalne determinujące możliwości produkcyjne i intensywność prowadzonych 

działań. Dodatkowo występowanie znacznej grupy gospodarstw rolnych o ustabilizowanej 

specjalizacji produkcyjnej w regionie przyciąga np. nowe podmioty przetwórcze 

dostrzegające atrakcyjność danej lokalizacji dla własnych działań produkcyjnych i 

handlowych (skup surowców, sprzedaż środków produkcji itp.) (Chorób 2017; Juchniewicz, 

Nasalski 2020). 
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Rys. 3. Wskaźniki specjalizacji regionów 

Polski w zakresie produktów rolniczych  

Rys. 4. Wskaźniki specjalizacji regionów 

Polski w zakresie przetwórstwa żywności  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory 

(http://www.clusterobservatory.eu, 2016) 

 

4.5. Znaczenie potencjału klastrowego w rozwoju regionalnym 

Polityka regionalna oparta o klastry stanowi alternatywę wobec tradycyjnej polityki 

gospodarczej. W większym stopniu wykorzystuje ona narzędzia stymulowania długofalowego 

rozwoju niż działania doraźne. Polityka ta za wiodącą siłę uznaje mechanizm rynkowy, łączy 

różnych uczestników życia gospodarczego i społecznego, opiera się na współpracy i 

wspólnych działaniach (Próchniak i in. 2020; Poliński  2020, Choińska-Jackiewicz i in. 2020).  

Klastry jako wyspecjalizowane skupiska konkurujących i kooperujących podmiotów 

gospodarczych wchodzących w intensywne interakcje z otoczeniem wymagają zarówno 

istnienia przewag komparatywnych jak i aktywności organizacyjnej przedsiębiorstw, 

wyspecjalizowanych dostawców i usługodawców, organizacji i instytucji wspierających, 

władz lokalnych, uczelni wyższych i ośrodków badawczych. Funkcjonowanie klastrów może 

stanowić istotny element aktywności gospodarczej regionów. Klastry często stanowią 

podstawę lokalnych systemów innowacyjności i generują korzyści dla swojego 

bezpośredniego otoczenia. Są także przedmiotem wsparcia Unii Europejskiej oraz polityki 

poszczególnych państw w zakresie rozwoju regionalnego i innowacyjności (Porter 2001; 

Brodzicki, Szultka 2002; Gorynia, Jankowska 2007). 

Rozwój klastrów nie może, w zakresie regionalnej polityki gospodarczej, być celem 

samym w sobie. Ma on doprowadzić do celów ogólniejszych – podniesienia 
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konkurencyjności lokalnej przez wzrost produktywności i innowacyjności. Klastry bazują na 

zasobach lokalnej gospodarki, ale nie mogą przekształcać się w systemy zamknięte (co 

ograniczałoby adaptowanie dobrych praktyk z zewnątrz) (Brodzicki i in. 2004).  

Obok efektu aglomeracji w klastrach wykorzystywany jest efekt sieci, który przez 

niektórych badaczy uznawany jest za istotniejszy determinant przewagi geograficznych 

skupisk podmiotów gospodarczych niż efekt aglomeracji (Markusen 1996; Pyke, 

Sengenberger 1992; Gancarczyk, Gancarczyk 2002). Struktura sieci powoduje bardziej 

dynamiczne przepływy m.in. informacji, towarów i kapitałów (Castells 1996; Grosse 2002). 

Polityka gospodarcza oparta o klastry powinna mieć sprecyzowane cele i zasięg 

geograficzny, priorytetyzację działań, kierunki mobilizacji kapitału społecznego, zakres 

instytucjonalizacji działań, program inwestycji, szkoleń itp. Musi mieć ona także stworzony 

system monitorowania, ewaluacji i stymulowania wprowadzanych mechanizmów. Klastry 

mają charakter funkcjonalny i często nie mieszczą się w granicach administracyjnych, co 

stwarza określone implikacje np. w wykorzystaniu mechanizmów wsparcia finansowego. 

Wtedy bardzo ważne są porozumienia międzyregionalne w systemie administracyjnym i 

koordynacja działań w skali międzyregionalnej (Szulc-Fischer 2020; Próchniak i in. 2020; 

Poliński  2020, Choińska-Jackiewicz i in. 2020).  

Ważnym problemem ekonomicznym wciąż pozostaje nierównomierny rozwój 

gospodarczy i jego koncentracja w geograficznych centrach wzrostu. Wobec różnic w 

poziomie rozwoju regionalnego w skali Unii Europejskiej, ale również w skali 

poszczególnych krajów naturalną cechą rozwoju jest jego rozprzestrzenianie się z centrów 

wzrostu na obszary sąsiadujące. Działania takie tworzą kompleksową koncepcję rozwoju, 

ważną również w kontekście makroekonomicznym (Czerniak, Rapacki 2019; Szulc-Fischer 

2020; Wiercioch 2020). 

Pogłębianie się specjalizacji regionów w zakresie określonego sektora gospodarki 

przynosi korzyści nie tylko potencjalnym podmiotom struktur klastrowych, ale również 

całemu regionowi. Funkcjonowanie klastrów podnosi atrakcyjność regionów m.in. pod 

względem koncentracji warunków lokowania nowopowstających lub zmieniających miejsce 

funkcjonowania przedsiębiorstw, kumulacji kapitału finansowego i wzmocnienia kapitału 

społecznego. Funkcjonowanie klastrów gospodarczych w poszczególnych regionach podnosi 

konkurencyjność regionów. Wysoki poziom konkurencyjności regionów przynosi korzyści 

społeczno-ekonomiczne m.in. w następujących obszarach: 
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 siły roboczej – większa dostępność, przyciąganie i utrzymanie specjalistycznej siły 

roboczej (naukowców, inżynierów, menedżerów oraz wykonawców prac rutynowych i 

usługowych) – wynika m.in. z cech środowiskowych (przyciąganie pracowników o 

najwyższych kwalifikacjach) oraz z ustabilizowanej sytuacji na miejscowym rynku pracy 

(pracownicy o niższych kwalifikacjach); 

 funkcjonowania uniwersytetów i instytutów badawczych – możliwość pozyskiwania 

informacji, szansa lokalizacji innych podmiotów nastawionych na działania innowacyjne; 

 jakości środowiska przyrodniczego i społecznego – aspekty kulturalne, oświatowe, 

transportowe, szeroki i urozmaicony rynek pracy umożliwiający ewentualną zmianę 

zatrudnienia bez zmiany miejsca zamieszkania; 

 infrastruktury transportowej – szansa realizacji dostaw „just in time‖, dostaw nie tylko 

tradycyjnych produktów materialnych ale również szansa wykorzystania szybkiego 

transportu w sytuacji sprzedaży produktu w postaci informacji itp.; 

 usług i politycznego klimatu działalności gospodarczej – klimat gospodarczy 

uwzględniający wspomaganie badań i kształcenie, możliwość wygenerowania efektu 

synergii przez racjonalne procedury administracyjne i elastyczną politykę lokalną, 

 korzyści aglomeracyjnych – efekt skali, niższe stałe koszty infrastruktury gospodarczej, 

zaawansowany podział pracy itp. (Gorzelak, Jałowiecki 2000). 

 

4.6. Potencjał klastrowy województwa warmińsko-mazurskiego 

Charakteryzując ogólną sytuację społeczno-ekonomiczną województwa warmińsko-

mazurskiego należy wskazać elementy istotne w kontekście konkurencyjności regionu, do 

których według dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030  Strategia rozwoju społeczno-

gospodarczego‖ (2020) można zaliczyć m.in.: 

 osoby i organizacje społeczne (w tym organizacje pozarządowe) realizujące własne plany 

rozwojowe, aktywnie wykorzystujące jego potencjał oraz budujące podstawy przyszłej 

konkurencyjności regionu, 

 czyste i bioróżnorodne środowisko przyrodnicze, zasoby krajobrazowe, rozwój 

nowoczesnych technologii i innowacji związanych ze zrównoważonym korzystaniem z 

zasobów środowiska, konkurencyjność produkcji rolnej, 

 podmioty tworzące inteligentną specjalizację (ekonomia wody; drewno i meblarstwo, 

żywność wysokiej jakości, ICT, bezpieczeństwo, finansowanie, logistyka i targi i 
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promocja) oraz inne firmy osiągające konkurencyjność w skali krajowej i 

międzynarodowej, 

 instytuty, wydziały, jednostki B+R osiągające renomę krajową i zagraniczną włączające 

się w postęp nauki oraz wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu, 

 doświadczenia współpracy wewnątrz regionu (np. realizacja strategii ZIT, inicjatywy 

skupiające samorządy w ramach: CITTASLOW, EGO, WJM, KKE), a także w relacjach 

zewnętrznych z regionami partnerskimi, 

 słabą tożsamość regionalną oraz pozycję konkurencyjną wielu firm; niskie wskaźniki 

przedsiębiorczości; mało miejsc pracy wysokiej jakości; niska świadomość technologii 

cyfrowych oraz mało rozwinięte zarządzanie kompetencjami technologicznymi, 

 braki wyspecjalizowanej kadry dla przedsiębiorstw, słabe kompetencje cyfrowe (w tym w 

administracji), bierne postawy wobec innowacji, 

 niezadowalające nakłady na B+R (szczególnie ze strony przedsiębiorstw), aktywność 

patentowa przedsiębiorców, zaplecze badawczo-rozwojowe w firmach,  

 trudności w rozwoju relacji uczelnie wyższe – biznes, 

 niedostateczną współpracę zarówno między poszczególnymi środowiskami „poczwórnej 

helisy‖ (biznes – administracja – nauka – org. społeczne), jak i wewnątrz tych środowisk, 

 słabo rozwinięty kapitał społeczny i kompetencje społeczne; słabości w rozwiązywaniu 

konfliktów inwestorzy – środowisko przyrodnicze, 

 słabą dostępność do usług publicznych, zbyt mały zakres usług dla starzejącego się 

społeczeństwa, osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,  

 niski potencjał organizacji społecznych (w tym organizacji pozarządowych), słabe 

wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, 

 słabą spójność komunikacyjną województwa i niedostatecznie rozwinięty transport 

zbiorowy, słaba jakość infrastruktury kolejowej, 

 braki infrastruktury technicznej (kanalizacja i gaz), zwłaszcza na obszarach wiejskich i w 

małych miastach; wymagająca rewitalizacji infrastruktura wodociągowa, 

 niedostatki głównie w zakresie sieci rozdzielczej i stacji transformatorowo-rozdzielczych 

oraz wysokie ceny energii, 

 deficyty w zakresie infrastruktury teleinformatycznej. 

Zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego, w kształtowaniu którego klastry 

(poprzez wzrost innowacyjności, konkurencyjności, wzrost eksportu) mogą mieć istotny 

udział, stanowi realną szansę zmiany tej generalnie niesprzyjającej dynamicznemu rozwojowi 
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społeczno-gospodarczemu sytuacji (Czerniak, Rapacki 2019; Szulc-Fischer 2020; Próchniak i 

in. 2020; Poliński  2020; Kowalski 2020). 

Badania Europejskiego Obserwatorium Klastrów wskazują na istnienie w 

województwie warmińsko-mazurskim 8 potencjalnych kategorii klastrowych. Sam potencjał 

nie jest wystarczający, aby powstały sformalizowane klastry, ale jest warunkiem niezbędnym 

do rozwoju inicjatyw klastrowych. W pozostałych regionach potencjał ten był identyfikowany 

w liczbie od 7. (woj.: świętokrzyskie, podlaskie, zachodniopomorskie) do 13. (mazowieckie) 

kategorii klastrowych (rys. 5). 

W województwie warmińsko-mazurskim jako obszary charakteryzujące się 

potencjałem stwarzającym realne szanse powstania klastrów zidentyfikowano: przemysł 

meblarski, przetwórstwo żywności, produkcję elementów wykończeniowych i usługi 

wykończeniowe w budownictwie, przemysł odzieżowy, budownictwo, transport, finanse, 

energetykę. Charakterystykę poszczególnych kategorii klastrowych przedstawiono w tabeli 2.  

W województwie warmińsko-mazurskim największe zatrudnienie występuje w 

gospodarce żywnościowej, produkcji mebli, budownictwie. Pod względem wskaźnika 

specjalizacji wyraźnie dominuje klaster meblarski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Potencjał klastrowy w poszczególnych regionach Polski  

(liczba kategorii klastrowych) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2016 
 

Rozpatrując zatrudnienie w poszczególnych sektorach gospodarki regionu należy 

nadmienić, że największe skupienie pracowników występowało w klastrze żywnościowym 

(ponad 7% zatrudnienia w regionie) oraz klastrze meblarskim (pond 6%). Największy 

potencjał eksportowy posiadał klaster meblarski i klaster obejmujący produkty i usługi 

wykończeniowe w budownictwie. Wszystkie potencjalne klastry na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego, w ocenie Europejskiego Obserwatorium Klastrów, 

charakteryzowały się raczej niskim poziomem innowacyjności (European Cluster 

Observatory). 

Przykłady inicjatyw klastrowych w woj. warmińsko-mazurskim przedstawiono w 

tabeli 3. Przegląd ten ma w znacznej części charakter historyczny. Aktualnie w najczęściej 

wykorzystywanych źródłach informacji o funkcjonowaniu klastrów w Polsce nie są notowane 

klastry z województwa warmińsko-mazurskiego. Żaden z klastrów z regionu Warmii i Mazur 

nie występuje: 

 na liście klastrów kluczowych prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 

 na mapie klastrów prezentującej aktualnie działające klastry w Polsce (które zdecydowały 

się na zarejestrowanie w bazie) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości - Mapa jest rezultatem wdrażania przez Ministerstwo Rozwoju i 

Technologii oraz PARP polityki klastrowej, jej celem jest promowanie idei klasteringu, 

potencjału i działań klastrów, podmioty zarejestrowane na Mapie uzyskują bezpośrednio 

informacje o działaniach pro klastrowych, 

 w regularnym badaniu „Benchmarking klastrów w Polsce‖ (2021) w ostatnich latach 

również nie występowały klastry z regionu warmińsko-mazurskiego - raporty powstają na 

zlecenie PARP jako efekt cyklicznego badania benchmarkingowego klastrów w Polsce. 

Tabela 2. 

Charakterystyka potencjału klastrowego województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Kategoria klastra 
Specjalizacja 

(%) 

Skupienie 

zatrudnienia 

(%) 

Potencjał 

eksportowy 

Przemysł meblarski 9,26 5,71 bardzo duży 

Przemysł żywnościowy 2,77 7,52 duży 
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Produkty i usługi wykończeniowe w 

budownictwie 
2,62 3,32 bardzo duży 

Przemysł odzieżowy  2,97 2,90 mały 

Budownictwo 1,37 4,87 b.d. 

Transport 1,13 3,80 duży 

Finanse 0,88 3,40 mały 

Energetyka, sprzęt oświetleniowy 2,10 0,59 duży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2016 

 

W większości przypadków stadium rozwoju tych struktur należy określić jako klastry 

na początkowym etapie rozwoju (żadna z tych organizacji nie uzyskała stadium dojrzałości 

klastrowej). Głównym kryterium doboru podmiotów w klastrach była najczęściej ich 

lokalizacja. Najczęściej tworzone były powiązania regionalne, w nielicznych przypadkach 

ponadregionalne. Niewiele porozumień osiągnęło zasięg krajowy lub szerszy. Praktyczna 

analiza pozycji konkurencyjnej poszczególnych klastrów jest obecnie trudna do 

zidentyfikowania. Rynkowe postrzeganie tych struktur zależy w większym stopniu od pozycji 

konkurencyjnej poszczególnych (wiodących) sygnatariuszy porozumień niż oddziaływania 

organizacji klastrowej jako całości. 

Funkcjonowanie klastrów mogło być dofinansowane m.in. z funduszy UE, np. 

„Innowacyjna gospodarka‖ i „Kapitał ludzki‖. Mimo to zaawansowanie działań w większości 

inicjatyw klastrowych w województwie warmińsko-mazurskim sprowadza się do realizacji 

doraźnych akcji informacyjnych i szkoleniowych. Niewiele organizacji realizuje bardziej 

zaawansowane cele np. dotyczące implementacji innowacji. W kilku inicjatywach 

klastrowych dostrzegane jest wyraźne ograniczenie aktywności. 

Istnieją również trudności w jednoznacznym zidentyfikowaniu  w ujęciu ilościowym 

i jakościowym  aktualnie działających klastrów z zakresu sektora rolno-żywnościowego w 

województwie warmińsko-mazurskim. Niski poziom integracji poziomej i pionowej w 

rolnictwie  nieliczne i słabe grupy producenckie, słabe powiązania producentów rolnych z 

podmiotami zajmującymi się przetwórstwem został stwierdzony m.in. w „Diagnozie sytuacji 

społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa województwa warmińsko-

mazurskiego‖ (2019). 

 

Tabela 3. 
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Charakterystyka inicjatyw klastrowych w województwie warmińsko-mazurskim 

Inicjatywy klastrowe Charakterystyka 

Klaster Mleczarski 

 wykorzystywał duży potencjał regionu w branży mlecznej, 

 znaczne zaplecze badawczo-rozwojowe, 

 wartości ekologiczne związane z regionem są dobrze 

postrzegane na rynku żywnościowym. 

Klaster Browarów 

Regionalnych 

 zasięg ogólnopolski, 

 małe lokalne firmy, 

 znaczący udział firm branż pokrewnych. 

Klaster Mięsa Wołowego 

 zróżnicowanie podmiotów z różnych sektorów, 

 kompleksowe działania mające na celu zwiększenie 

konkurencyjności producentów i przetwórców wołowiny 

oraz podmiotów z nimi współpracujących. 

Klaster Mebel Elbląg 

 zasięg lokalny (Elbląg i najbliższe okolice), 

 znaczący udział firm branż współpracujących, 

 duża dynamika działań na etapie szkoleń. 

Meble Lubawa 
 zasięg lokalny (Lubawa i najbliższe okolice), 

 opracowana strategia rozwoju branży meblarskiej. 

Klaster Turystyczny 

 wykorzystuje walory turystyczne regionu, 

 zalążek klastra z nastawieniem na szkolenia 

przedsiębiorców, 

 działalność zbieżna z różnymi strategiami rozwoju regionu. 

Mazurskie Okna 

 podmioty związane ze stolarką otworową i działalnością 

komplementarną, 

 promocja marki „Mazurskie okna‖, 

 wspólne prezentacje targowe. 

Bałtycki Klaster 

Ekoenergetyczny 

 znaczący potencjał badawczo-rozwojowy, 

 udział największych firm energetycznych Północnej Polski 

oraz podmiotów zajmujących się m.in. energią odnawialną, 

 znaczne wsparcie samorządów. 

Kętrzyński Klaster Energii 

Odnawialnej 

 inicjatywa lokalna, 

 działania na rzecz wytwarzania tzw. czystej energii, 

 ograniczona aktywność. 

Klaster Razem Cieplej 

 zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności, 

dostępności do nowych technologii w zakresie 

ciepłownictwa i energetyki, 

 wykorzystanie lokalnych surowców ciepłowniczych, 

 dążenie do zmniejszenia kosztów produkcji ciepła. 

Klaster Kaletniczy 

 zasięg lokalny (Elbląg i najbliższe okolice), 

 zakłady kaletnicze i usługowe, firmy surowcowe, agencje 

marketingowe, jednostki samorządowe, 

 zakończony cykl szkoleń, działania sformalizowane. 

Klaster Producentów 

Jachtów  
 działania zakończone na etapie szkoleń. 

Klaster Piekarniczy  działania zakończone na etapie szkoleń. 
Źródło: opracowanie własne. 
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4.7. Klastry jako sposób zwiększenia internacjonalizacji sektora rolno-żywnościowego 

Internacjonalizację procesów gospodarczych, czyli ich umiędzynarodowienie, można 

poddawać interpretacji na różnych poziomach analizy ekonomicznej. W ujęciu 

mikroekonomicznym przedmiotem oceny są przedsiębiorstwa, w mezoekonomicznym – 

grupy przedsiębiorstw (np. sektory, klastry) lub regiony, a w makroekonomicznym całe 

gospodarki (Wierzejski 2010).  

Dotychczas najbardziej rozbudowanym dorobkiem teoretycznym charakteryzuje się 

podejście na poziomie przedsiębiorstw. Umiędzynarodowienie na poziomie 

mezoekonomicznym jest pewnym rozwinięciem teorii mikroekonomicznych, jednak należy 

podkreślić, że nie jest jedynie prostą sumą internacjonalizacji przedsiębiorstw, wchodzących 

w skład badanego podmiotu. Ważną rolę odgrywają również interakcje w ramach takiej 

grupy. Szczególnie relacje te są widoczne w klastrach, które – z założenia – stymulują 

przepływ między przedsiębiorstwami wiedzy, doświadczenia oraz dobrych praktyk 

(Jankowska 2010). 

Koncepcją internacjonalizacji, która w sposób bezpośredni nawiązuje do idei klastrów, 

jest podejście sieciowe. Zasadniczą cechą tego ujęcia jest postrzeganie przedsiębiorstwa  

w szerszym zakresie podmiotowym, wraz z jego bliższym otoczeniem (Zachowanie… 2009). 

W efekcie uzyskuje się pełniejszy obraz zarówno bieżącego poziomu internacjonalizacji 

firmy jak i czynników, które mają najsilniejszy wpływ na ten stan oraz mogą go 

determinować w przyszłości.  

Gorynia (2007) wskazuje na następujące, kluczowe cechy sieciowego procesu 

internacjonalizacji przedsiębiorstw: 

 odejście od indywidualistycznego postrzegania firmy i zaakcentowanie związków z 

najbliższym otoczeniem (siecią narodową lub branżową), 

 podkreślanie znaczenia czasu i kumulacyjnego charakteru ewolucji sieci, w tym w 

szczególności procesu internacjonalizacji, 

 zwrócenie uwagi na ograniczenie swobody strategicznej firm w procesie 

internacjonalizacji – decyzje firm są bowiem uwarunkowane sytuacją w sieci. 

Zgodnie z podejściem sieciowym przedsiębiorstwo z jednej strony może czerpać z 

sieci – np. klastra – pewne wypracowane wzorce zachowań oraz wykorzystywać uzyskane w 

ramach grupy podmiotów korzyści (np. dostęp do zagranicznej sieci dystrybucji), z drugiej 

zaś może kreować zachowania pozostałych członków sieci, wykorzystując efekty skali. 
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Mając na względzie korzyści dla przedsiębiorstw, wynikające z ekspansji 

zagranicznej, wydaje się zasadnym sprzyjanie temu procesowi. Zgodnie z nową teorią handlu 

zagranicznego, wywodzącą się z modelu Paula Krugmana dotyczącego handlu 

wewnątrzgałęziowego, główną determinantą eksportu jest posiadanie przewag 

technologicznych i kosztowych (Cieślik i in. 2012). W rozwinięciu tej koncepcji Melitz 

(2003) wskazuje, że eksport zależy od produktywności firm, a ta z kolei jest zdeterminowana 

inwestycjami przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności. Oznacza to 

zatem, że rozszerzenie działalności gospodarczej na rynki zagraniczne wymaga poniesienia 

dodatkowych kosztów. W tym kontekście pojawia się istotna rola klastrów. W ramach 

współpracy między przedsiębiorstwami oraz ich powiązania z instytucjami badawczo-

rozwojowymi istnieje możliwość bardziej efektywnej kreacji przewag przedsiębiorstw, 

również na rynkach międzynarodowych. Należy podkreślić, że zależność ta może wystąpić 

również w odwrotnym kierunku – doświadczenie zdobyte na rynkach zagranicznych możne 

stanowić ważną determinantę do podnoszenia produktywności przedsiębiorstw oraz dyfuzji 

tych pozytywnych zmian w ramach ugrupowania klastrowego (Wierzejski, Nasalski 2014). 

Efektem postępującej internacjonalizacji polskiej gospodarki żywnościowej jest jej 

rosnąca rola w tworzeniu produktu krajowego brutto. Obecnie niemal jedna ósma polskiego 

eksportu jest generowana przez sektor rolno-spożywczy, co w kontekście relatywnie wysokiej 

otwartości polskiej gospodarki przekłada się na istotną jego rolę w ocenie 

makroekonomicznej. Dodatkowo należy podkreślić, że udział ten w ostatnich latach rośnie. 

Ponadto sektor rolno-spożywczy należy do nielicznej grupy działów polskiej gospodarki, 

który generuje wyraźne, dodatnie saldo handlu zagranicznego, co jeszcze bardziej umacnia 

jego pozycję i skłania do szerszego rozpatrywania możliwości praktycznych wykorzystania 

formuły klastrowej do rozwijania pozycji sektora rolno-żywnościowego, również 

zlokalizowanego na Warmii i Mazurach, w międzynarodowej wymianie handlowej 

(Wierzejski, Nasalski 2014; Nasalski 2009). Predyspozycje sektora rolno-żywnościowego z 

województwa warmińsko-mazurskiego do rozwoju eksportu wynikają przede wszystkim z 

korzystnej (na tle kraju) struktury rolnictwa i możliwości produkcji większych partii 

ujednoliconego jakościowo surowca. 

 

4.8. Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w opinii przedstawicieli podmiotów 

mających doświadczenie w procesach integracyjnych w sektorze  

rolno-żywnościowym (wyniki badań) 
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Diagnoza sytuacji w zakresie możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze 

rolno-żywnościowym w województwie warmińsko-mazurskim byłaby niepełna bez aktualnej 

analizy i oceny sytuacji m.in. na podstawie opinii przedstawicieli podmiotów uczestniczących 

w procesie kreowania działalności i rozwoju klastrów w gospodarce żywnościowej. 

Pierwszym elementem weryfikowanym z wykorzystaniem badań ankietowych było 

wskazanie pozycji odniesienia przedstawicieli badanych podmiotów do zakresu form 

współdziałania w gospodarce żywnościowej. Ankietowani wskazywali m.in. czy: 

 są im znane zasady funkcjonowania i przykłady w skali kraju różnych form integracji w 

sektorze rolno-żywnościowym, 

 współuczestniczą jako organizator (podmiot wspomagający) takiej współpracy, 

 reprezentują podmiot uczestniczący w realnej współpracy, 

 znają przykłady integracji w skali województwa warmińsko-mazurskiego, 

 znają przykłady integracji w skali powiatu, w którym funkcjonują. 

Ich ocena odnosiła się do różnych form integracji gospodarczej, w tym do: 

kontraktacji, grup producentów rolnych, działalności spółdzielczej, giełd towarowych i 

rynków hurtowych, klastrów gospodarczych i innych. 

Najprostszą formą integracji pionowej w agrobiznesie jest kontraktacja, która pozwala 

osiągnąć niektóre cele stawiane przede wszystkim integracji pionowej w sektorze rolno-

żywnościowym. Ankietowani znali zasady jej funkcjonowania i przykłady w skali kraju, dość 

powszechna była również znajomość przykładów kontraktacji w skali województwa 

warmińsko-mazurskiego, ale – co istotne – przede wszystkim w skali powiatu, w którym 

funkcjonują poszczególne badane podmioty (rys. 6). Kilka procent ankietowanych 

zadeklarowało, że reprezentuje podmiot realnie uczestniczący w takiej formie integracji. 
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Rys. 6. Stan wiedzy i doświadczenia z zakresu form współdziałania podmiotów w gospodarce 

żywnościowej (% odpowiedzi) 

Źródło: badania własne. 

Kontraktację oferują najczęściej przedsiębiorstwa przetwórstwa surowców roślinnych 

lub zwierzęcych będące głównie podmiotami prywatnymi (w znacznej części mają pozycję 

dominującą na rynku). Kontraktacja poza standardowymi transakcjami handlowymi może 

wiązać się m.in. z udostępnianiem zasobów niezbędnych do realizacji produkcji rolniczej 

zgodnej z oczekiwaniami odbiorcy (przynajmniej w części przypadków), pozwala na 

koordynację łańcuchów dostaw w gospodarce żywnościowej oraz w sposób istotny 

determinuje jakość produkcji rolniczej. 

Grupy producentów i spółdzielnie stanowią wyraźnie wyższy poziom integracji w 

sektorze rolno-żywnościowym ukierunkowanej bardziej poziomo niż pionowo (jak to miało 

miejsce w przypadku kontraktacji). W przypadku grup producenckich największa część 

ankietowanych wskazywała na znajomość przykładów w skali województwa warmińsko-

mazurskiego. Zbliżone wyniki uzyskano w odniesieniu do działalności spółdzielczej. W tym 

przypadku, w porównaniu do grup producenckich, więcej respondentów wskazywało na 

znajomość przykładów w skali kraju, a nieco mniej na znajomość przykładów w skali 

województwa. Blisko 7,0% deklarowało, że reprezentuje podmiot realnie uczestniczący w 

takiej formie współpracy, a ok. 11,0% (w przypadku grup) i 14,0% (w przypadku spółdzielni) 

deklarowało, że współuczestniczy jako organizator (podmiot wspomagający) takiej integracji. 

Integracja realizowana w formie spółdzielni i grupy producentów sprowadza się przede 
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wszystkim do świadczenia usług na rzecz swoich członków oraz sprzyja kształtowaniu 

korzyści produkcyjnych, organizacyjnych i środowiskowych wynikających z różnych 

elementów tej współpracy. 

Giełdy i rynki hurtowe posiadają wiele atrybutów podmiotów integrujących, a ich 

oddziaływanie wiąże się m.in. z tworzeniem warunków do prowadzenia handlu produktami 

rolniczymi i artykułami spożywczymi, standaryzacją handlu, gromadzeniem  

i upowszechnianiem informacji cenowych i rynkowych dotyczących surowców rolniczych 

oraz artykułów spożywczych, tworzeniem mechanizmów gwarancji dla zawieranych umów  

i warunków płatności za zobowiązania w związku z handlem pomiędzy handlującymi. Nikt z 

ankietowanych nie zadeklarował reprezentowania podmiotu bezpośrednio uczestniczącego w 

realnej współpracy opartej o formułę giełd towarowych i rynków hurtowych w województwie 

warmińsko-mazurskim. Ponad 8,5% wskazywało, że współuczestniczy jako podmiot 

wspomagający taką współpracę. Natomiast 60,0% badanych zaznaczyło, że zna zasady 

funkcjonowania giełd towarowych i rynków hurtowych w skali kraju. Znajomość przykładów 

giełd towarowych lub rynków hurtowych w skali województwa deklarowało blisko 28,0% 

uczestników badań. 

Klastry gospodarcze stanowią jeden z najwyższych poziomów integracji gospodarczej 

w agrobiznesie zarówno w perspektywie poziomej jak i pionowej. Najważniejsze atrybuty 

klastrów zostały przedstawione we wcześniejszych częściach opracowania. Natomiast należy 

podkreślić wieloaspektowość korzyści wynikających z ich skutecznej implementacji. 

Korzyści te mogą obejmować przede wszystkim zwiększenie zdolności produkcyjnych i 

elastyczności działania dzięki większym możliwościom relokacji zasobów oraz zmniejszenie 

niepewności i ryzyka w działalności gospodarczej w wyniku stworzenia atmosfery 

wzajemnego zaufania w zmieniającym się otoczeniu (Figiel i in. 2014a; Chorób 2017; 

Sadowski 2020). W przypadku klastrów gospodarczych najwięcej deklaracji wskazywało na 

znajomość zasad funkcjonowania i znajomość przykładów w skali kraju. Natomiast należy 

zwrócić uwagę, że w odniesieniu do tej formy integracji najczęściej wskazywano na fakt 

reprezentowania podmiotu uczestniczącego w realnej współpracy. 

Bardzo ważnym czynnikiem powstawania i rozwoju różnych form integracji 

gospodarczej w sektorze rolno-żywnościowym jest istnienie w danym regionie inicjatorów 

takich działań. Rolą inicjatora klastrów jest często skoordynowanie pierwszych etapów 

organizacji klastrów oraz wstępne określenie ich struktury podmiotowej. Inicjator powinien 

mieć pełną orientację w najważniejszych uwarunkowaniach rozwoju klastrów i możliwości 
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inspirowania podmiotów, które następnie będą tworzyć „masę krytyczną‖ klastra 

(odpowiednio liczną grupę przedsiębiorstw oraz instytucji pozwalającą sprawnie realizować 

jego cele). Inicjator ma relatywnie największy wpływ na początkową strategię rozwoju 

klastra, która obejmuje m.in.: sposób osiągania celów klastra, indywidualny sposób działania 

klastra, prowadzący do osiągnięcia celów w ramach wybranej sfery działania, ustalanie celów 

klastra i określenie kierunku działań oraz alokacji zasobów niezbędnych do realizacji tych 

celów, zbiór planowanych i podejmowanych działań, sprzyjających realizacji celów klastra 

odniesienie do planowanych wyników (określonych przez naczelne kierownictwo) w związku 

z misją i celami klastra, reakcje klastra w czasie na oddziaływanie jego otoczenia, plan 

działania z uwzględnieniem wykorzystania mocnych stron klastra do osiągnięcia celów oraz 

określenie jakie działania należy podjąć by je osiągnąć (Staszewska 2009). 

Objęci badaniami przedstawiciele podmiotów uczestniczących w procesie 

uruchamiania działalności i rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-

żywnościowym zostali poproszeni o wskazanie inicjatorów współpracy i wiodące ogniwa w 

klastrach oraz grupach producenckich w gospodarce żywnościowej. W przypadku grup 

producenckich najczęściej jako inicjatorzy współpracy były wymieniane gospodarstwa rolne 

(rys. 7). 

Rys. 7. Inicjatorzy współpracy i wiodące ogniwa w klastrach oraz grupach producenckich w 

gospodarce żywnościowej (% odpowiedzi) 
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Źródło: badania własne. 

 

W odniesieniu do klastrów gospodarczych najczęściej jako inicjatorzy współpracy 

były wskazywane jednostki administracji państwowej lub samorządowej. Tu również często 

pojawiała się odpowiedź – inne. Jest to uzasadnione znacznie szerszym niż w grupach 

producenckich zestawem podmiotów zainteresowanych kooperacją klastrową. Do takich 

podmiotów należy zaliczyć m.in. instytucje ze sfery B+R zainteresowane implementacją 

wyników swoich badań naukowych. 

Po uruchomieniu działalności grup producenckich lub klastrów potrzebny jest podmiot 

– wiodące ogniwo – posiadający predyspozycje do skutecznego zarządzania rozwojem. 

Zarządzanie rozwojem klastrów gospodarczych dotyczy realizacji m.in. następujących 

funkcji: 

 organizacyjnej (animacja, poszukiwanie partnerów, tworzenie profilu kooperanta i jego 

wybór, organizacja spotkań), 

 badawczej (formułowanie problemów do rozwiązania przez jednostki B+R, tworzenie 

banku danych, monitoring i aktualizacja), 

 kreatywnej (stworzenie strategii działania klastra, projektowanie powiązań 

organizacyjnych), 

 zarządczej (wybór metod zarządzania), 

 motywacyjnej i komunikacyjnej (opracowanie systemu motywacji, usprawnienie 

komunikacji, kształtowanie wizerunku), 

 administracyjno-prawnej (opracowanie identyfikacji wizualnej, przygotowywanie 

materiałów promocyjnych, aranżowanie kontaktów), 

 koordynacyjnej (program szkoleń, rozwój współpracy z kluczowymi podmiotami klastra), 

 doradczej (świadczenie usług dla firm w klastrze), 

 edukacyjno-promocyjnej (dobór kadry szkoleniowej, prowadzenie szkoleń, organizacja 

konferencji, promocja w kraju i za granicą) (Skawińska, Zalewski 2009; Bembenek 2016). 

Ogniwami wiodącymi wskazywanymi przez respondentów w odniesieniu do grup 

producenckich byli najczęściej odbiorcy produktów rolniczych – pośrednicy. Natomiast w 

przypadku klastrów gospodarczych – jednostki administracji państwowej lub samorządowej. 

Podmioty ze sfery biznesowej wymieniane były w następnej kolejności. Ograniczone 

zaangażowanie podmiotów biznesowych w zakresie inicjowania i zarządzania współpracą 

klastrową i oddawanie jej w gestię podmiotów publicznych jest sygnałem wskazującym na 
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ograniczone możliwości w tym zakresie lub niedostrzeganie wszystkich potencjalnych 

korzyści, które można osiągnąć poprzez działania zintegrowane. Wskazanie takie może 

również diagnozować ograniczone zaufanie między konkurującymi ze sobą podmiotami 

gospodarczymi i jednocześnie na zaufanie do podmiotów publicznych (najczęściej 

regionalnych) – jako inicjatorów i koordynatorów działań klastrowych. W tym przypadku 

należy podkreślić również znaczenie instytucji doradczych (np. ODR). 

Do obszarów w największym zakresie oddziałowujących na rozwój współpracy 

podmiotów w gospodarce żywnościowej badani przedstawiciele podmiotów uczestniczących 

w procesie integracji w sektorze rolno-żywnościowym najczęściej zaliczali obniżenie kosztów 

produkcji (rys. 8). Działalność klastrowa daje takie możliwości m.in. przez prowadzenie 

wspólnych zakupów środków produkcji (przy większej skali zakupów istnieje szansa 

uzyskania niższej ceny), optymalizację wykorzystania maszyn  -  których praca może być 

koordynowana na poziomie klastra, szerszy dostęp do informacji rynkowych i 

technologicznych.  

Jako drugi w kolejności obszar w największym zakresie oddziałowujący na rozwój 

współpracy w gospodarce żywnościowej ankietowani wskazywali produkcję i wprowadzanie 

na rynek bardziej zaawansowanych, lepszych jakościowo, tańszych i bardziej 

konkurencyjnych produktów. Właściwie skoordynowana współpraca klastrowa stwarza realne 

szanse do ulepszania produktów poszczególnych uczestników takiej współpracy. Jest to 

możliwe m.in. przez rozszerzoną orientację rynkową podmiotów uczestniczących w 

zintegrowanej współpracy, pogłębiającą się najczęściej specjalizację produkcyjną, 

intensyfikację działań szkoleniowych i rozbudowaną współpracę z podmiotami doradczymi. 

Jest to również związane z trzecim w kolejności wymienionym obszarem – tworzeniem 

innowacji. 

 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego jest 

specyficzna, ponieważ musi uwzględniać charakterystyczne cechy tego sektora gospodarki, 

głównie biologiczny i przestrzenny charakter produkcji. Związane jest to z długimi cyklami 

produkcyjnymi, zależnością produkcji od jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także 

sezonowością produkcji (Kałuża, Rytel 2010). W rolnictwie działalność innowacyjna znajdzie 

odzwierciedlenie w nowych technikach produkcji, pozwalających na bardziej racjonalne 

wykorzystanie zasobów jednostki i mniejsze zużycie środków produkcji, czy zastosowanie 

rozwiązań bezpiecznych dla środowiska. Innowacyjność rolnicza obejmuje także działania 

związane z upowszechnianiem postępu biologicznego w gospodarstwach, tj: wprowadzanie 
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do uprawy nowych, bardziej plennych odmian roślin, odpornych na choroby i niekorzystne 

warunki przyrodnicze (np. długotrwałe susze), wdrażanie postępu hodowlanego 

(wykorzystanie w produkcji nowych, bardziej wydajnych ras zwierząt), jak również działania 

służące poprawie dobrostanu zwierząt. Działalność innowacyjna w produkcji rolniczej może 

mieć także charakter organizacyjny, tzn. może przejawiać się w: reorganizacji produkcji 

(zmiana kierunku produkcji), czy w dywersyfikacji źródeł dochodu, w działaniach rolników 

zrzeszonych w grupy producenckie, transferze nowych technologii związanych z 

precyzyjnym nawożeniem i ochroną roślin. Kałuża i Ginter (2014) podkreślają, iż takie 

rozwiązania są korzystne, bowiem przyczyniają się do zwiększenia jakości plonu, 

oszczędności oraz ochrony środowiska.  



227 

 

Rys. 8. Obszary w największym zakresie oddziałujące na rozwój współpracy podmiotów  

w gospodarce żywnościowej (% wskazań) 

Źródło: badania własne. 

 

Działalność innowacyjna przemysłu spożywczego jest bardziej zbliżona do ogólnych 
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również z cechami biologiczno-chemicznymi przetwarzanej żywności. Przemysł spożywczy 

ma też znacznie większe szanse komercjalizacji innowacji. 

W następnej kolejności jako ważne obszary w największym zakresie oddziałowujące 

na rozwój współpracy podmiotów w gospodarce żywnościowej były wymienione przez 

respondentów: 

 koordynowanie zakupów/łączenie zakupów, 

 kreowanie marki regionu,  

 ułatwianie dostępności do wysokiej jakości usług,  

 wspólna promocja produktów i usług podmiotów zintegrowanych (rys. 8).  

Relatywnie najmniejsze uznanie badanych w rozpatrywanym zakresie uzyskały: 

 dyfuzja technologii w ramach powiązania, 

 współpraca z władzami lokalnymi (lobbing na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej), 

 prezentacja powiązania (w tym jego produktów) na wystawach i targach, 

 wzmacnianie dostępu do specjalistycznych szkoleń z zakresu technologii, 

 wzmacnianie dostępu do wysoko wykwalifikowanego personelu (rys. 8). 

Do najważniejszych czynników kształtujących konstruktywną współpracę podmiotów 

sektora gospodarki żywnościowej badani zaliczyli:  

 poziom kompetencji i jakość zasobów ludzkich, 

 poziom wzajemnego zaufania, 

 elastyczność i otwartość umożliwiająca dostęp do nowych technologii, wiedzy i 

informacji, 

 dostępność zasobów (ziemia, kapitał, praca, wiedza), 

 wielkość popytu (rys. 9). 

Za relatywnie najmniej znaczące ankietowani uznali: 

 optymalizację formy prawnej dla powiązania kooperacyjnego, 

 dynamikę działań w powiązaniu kooperacyjnym, 

 poziom przedsiębiorczości na danym obszarze (rys. 9). 

Należy podkreślić relatywnie małe różnice w ocenie przedstawionego respondentom 

zestawu czynników. 
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Rys. 9. Ranga (znaczenie) czynników kształtujących konstruktywną współpracę podmiotów 

sektora gospodarki żywnościowej  

(średnia ocen: 1 - cecha bez znaczenia, 5 - znaczenie wysokie) 

Źródło: badania własne. 
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10). Wzrost sprzedaży stwarza szansę generowania korzyści skali, które mogą być 

spowodowane wyższą wydajnością pracy, możliwością wykorzystania wyspecjalizowanych 

maszyn  

i urządzeń, lepszego wykorzystania surowców i materiałów, mogą przekładać się na 

obniżanie kosztów produkcji. Względne korzyści skali wynikają głownie z redukcji cen 

związanych z możliwościami zakupu dużych partii środków produkcji po niższych cenach, z 

niższym oprocentowaniem zewnętrznych źródeł finansowania itp.  

Rys. 10. Najważniejsze powody przystępowania podmiotów gospodarki żywnościowej do 

klastrów gospodarczych (% wskazań) 
Źródło: badania własne. 
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sektorze rolno-żywnościowym (rys. 10).  
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latach narażony na wiele różnych źródeł ryzyka (powodują je m.in. czynniki: przyrodnicze, 

sanitarne, rynkowe, inwestycyjne, finansowe). We współpracy klastrowej istnieje potrzeba 

wzajemnego zaufania, co też może nie być oceniane przez niektórych badanych jako 

zachowanie bezpieczne. 

Zdiagnozowana sytuacja w zakresie niskiego zainteresowania tworzeniem i rozwojem 

klastrów gospodarczych w województwie warmińsko-mazurskim wskazuje na istnienie 

istotnych barier tego procesu również w sektorze rolno-żywnościowym. W badaniach 

ankietowych najczęściej wskazywane były: niska świadomość środowiska biznesowego i 

niechęć do współpracy firm między sobą (rys. 11).  

Rys. 11. Główne bariery rozwoju klastrów w gospodarce żywnościowej (% wskazań) 

Źródło: badania własne. 
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np. przez systematyczne szkolenia i doradztwo biznesowe. Najtrudniejszym elementem tego 

procesu może być zbudowanie wzajemnego zaufania podmiotów, które w strukturach 

klastrowych często jednocześnie muszą być konkurentami i kooperantami (Zieliński 2017; 

Chorób 2017; Choińska-Jackiewicz i in. 2020). 

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój klastrów gospodarczych w 

sektorze rolno-żywnościowym jest aktywność podmiotów z otoczenia gospodarki 

żywnościowej. Jak zaobserwowano, podmioty sektora rolno-żywnościowego, inicjatorzy, a 

następnie liderzy organizacji klastrowych upatrują swoich partnerów przede wszystkim w 

swoim otoczeniu (szczególnie w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej).  

W kolejnym etapie badań zapytano ankietowanych o ocenę aktywności podmiotów 

otoczenia w działaniach na rzecz rozwoju klasteringu w sektorze rolno-żywnościowym. W 

odpowiedziach badanych najwyższą ocenę uzyskały podmioty doradcze (rys. 12).  

Rys. 12. Aktywność podmiotów z otoczenia gospodarki żywnościowej w zakresie działań 

sprzyjających rozwojowi struktur klastrowych w regionie  

(średnia ocen, gdzie: 1 - aktywność mała, 5 - aktywność bardzo duża) 
Źródło: badania własne. 
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połączeń w biznesie, zapewnianie opinii ekspertów, wykonywanie prac diagnostycznych, 

opracowywanie propozycji działań, doskonalenie systemów i metod produkcyjnych, 
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planowanie zmian organizacyjnych i zarządzanie nimi, szkolenia i rozwijanie kwalifikacji. 

Odziaływanie specjalistycznych podmiotów doradczych staje bardziej istotne wraz ze 

złożonością technologiczną prowadzonych działalności lub przy złożoności formalno-prawnej 

bądź organizacyjnej (Juchniewicz, Nasalski 2020). Przez skuteczność w wymienionych 

działaniach jednostki te budują również zaufanie u odbiorców swoich usług i skłaniają do 

postrzegania ich jako potencjalnych koordynatorów klastrów gospodarczych.  

Drugą grupą relatywnie wysoko ocenioną w kontekście wsparcia integracji w sektorze 

rolo-żywnościowym były samorządy gospodarcze (m.in. izby rolnicze) i związki branżowe. 

Reprezentują one interesy osób związanych z gospodarką żywnościową, reprezentują również 

przed władzą ustawodawczą i administracją rządową, opiniują projekty ustaw i rozporządzeń 

dotyczących m.in. rynku rolnego.  

Aktywność samorządów gospodarczych i związków branżowych wiąże się również z 

prowadzeniem działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu 

płodów rolnych i produktów rolnych, Izby rolnicze dodatkowo zajmują się inicjowaniem 

działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów 

rolnych.  

Aktywność przedsiębiorstw z innych sektorów gospodarki wiąże się nie tylko z 

transakcjami handlowymi dotyczącymi obrotu środkami produkcji lub surowcami rolniczymi, 

ale często również takie odziaływanie nabiera charakteru bardziej kompleksowego m.in. 

uzupełnianego o doradztwo technologiczne np. przy dostawach pasz dostawca zapewnia 

konsultacje w zakresie żywienia zwierząt, wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy 

pomocowych np. na zakup maszyn rolniczych itp. Przy bardziej złożonych technologiach 

produkcji stopień oddziaływania dostawców na gospodarstwa rolnicze rośnie i ma coraz 

większe znaczenie w kontekście uzyskiwanego efektu ilościowego i jakościowego w 

prowadzonej działalności.  

Instytucje naukowe prowadzą prace rozwojowe z zakresu szeroko rozumianego 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowane na wdrożenie i zastosowanie w 

praktyce, mogą wspierać działania innowacyjne wykorzystywane w rolnictwie i przemyśle 

spożywczym, są w stanie profesjonalnie realizować kształcenie i doradztwo technologiczne, 

organizacyjne, ekonomiczne również w zintegrowanych organizacjach gospodarczych (m.in. 

klastrach). 

Jednostki administracji państwowej lub samorządowej bezpośrednio realizują politykę 

gospodarczą państwa lub samorządu lokalnego. Jednostki administracji państwowej realizują 
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politykę rządu m.in. wobec obszarów wiejskich i gospodarstw rolniczych (np. ARiMR, 

KOWR). W odniesieniu do rolnictwa w znacznej części w działaniach związanych z 

realizacją polityki rolnej Unii Europejskiej.  

Jednostki administracji samorządowej, bardziej związane ze specyfiką regionalną 

polityki gospodarczej powinny być aktywne w inspirowaniu wszelkich możliwych działań 

zmierzających do rozwoju konkurencyjnych grup podmiotów gospodarczych, w tym działań: 

informacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych. Powinny zajmować się również 

tworzeniem klimatu dla innowacyjności np. przez inspirowanie działań integrujących, 

eliminowanie zdiagnozowanych uciążliwości administracyjnych, monitoringiem stanu i 

wykorzystywaniem możliwości dotyczących rozwoju infrastruktury w regionie.  

Odnosząc się do pytania postawionego ankietowanym - jakiego typu podmiotów 

brakuje w strukturach klastrów w kontekście spójności ich funkcjonowania w gospodarce 

żywnościowej - należy zauważyć, że najczęstsze wskazanie dotyczyło przedsiębiorstw – 

przedstawicieli gałęzi wiodącej (rys. 13). Jest to nawiązanie do amerykańskiego modelu 

klastrów gospodarczych, w którym występuje najczęściej współpraca dużych przedsiębiorstw 

powiązanych hierarchicznie z dużą ilością małych i średnich firm z jednoznaczną dominującą 

pozycją dużych firm. Często spotykane jest istnienie powiązań poza lokalnych, 

występujących między grupami współpracujących przedsiębiorstw. W modelu tym nie 

występuje broker sieciowy, a wpływ władzy jest słaby. 

W następnej kolejności deklarowano dostrzegalny brak w strukturach klastrowych 

instytucji naukowych. Może być to szczególnie odczuwalne w inicjatywach klastrowych 

ukierunkowanych na działalność innowacyjną oraz klastrów na początkowym etapie swojego 

funkcjonowania kiedy bardzo potrzebne są specjalistyczne szkolenia oraz nowoczesne 

doradztwo technologiczne i ekonomiczne.  

Ankietowani zwracali również uwagę na brak w strukturach klastrowych 

reprezentantów władz lokalnych. Z ich obecnością wiązane są często oczekiwania związane 

m.in. ze wspieraniem działań: informacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych, z 

koordynacją działań, w zakresie kompetencji samorządu lokalnego, dotyczących struktury 

szkolnictwa zawodowego ukierunkowanego na potrzeby lokalnej przedsiębiorczości, 

tworzeniem klimatu dla innowacyjności, z optymalizacją systemu podatków lokalnych 

pozwalających m.in. inspirować i wspierać lokalną działalność gospodarczą, z organizacją 

przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość i produkty m.in. klastrów gospodarczych. 
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Szeroki zakres możliwości budzi oczekiwania, że przynajmniej część z nich zostanie 

implementowana w wiodących klastrach regionalnych. 

Rys. 13. Ocena - jakiego typu podmiotów brakuje w strukturach klastrów w kontekście 

spójności ich funkcjonowania w gospodarce żywnościowej (% wskazań) 
Źródło: badania własne. 

 

Na kolejnych miejscach respondenci dostrzegli brak w strukturach klastrowych 

podmiotów dystrybucyjnych, których liczniejsza reprezentacja mogłaby przyczyniać się do 

sprawniejszego udrażniania kanałów dystrybucyjnych oraz dostawców środków produkcji, 

którzy mogliby zapewniać stabilne zaopatrzenie właściwie dobranych materiałów, maszyn, 

nawozów, pasz itp. Badani przedstawiciele podmiotów mających doświadczenie w procesach 

integracyjnych w sektorze rolno-żywnościowym wskazywali na ograniczona aktywność w 

klastrach firm marketingowych, których rola w pierwszej kolejności może być kojarzona z 

działaniami promocyjnymi klastra i produktów, które oferują członkowie klastra. 

Bardzo ważnym przedmiotem przeprowadzonych badań były działania sprzyjające 

rozwojowi współpracy w gospodarce żywnościowej. W opinii badanych do najważniejszych z 

nich należy zaliczyć: podnoszenie elastyczności i większą otwartość umożliwiającą dostęp do 

nowych technologii, wiedzy i informacji, podnoszenie poziomu wzajemnego zaufania, 

poprawę dostępności zewnętrznych źródeł finansowania i poziomu ich wykorzystania przez 

powiązanie kooperacyjne oraz podnoszenie poziomu kompetencji i jakość zasobów ludzkich 

(rys. 14).  
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Elastyczność i większa otwartość umożliwiająca dostęp do nowych technologii, 

wiedzy i informacji może być wynikiem większej świadomości celów klastra wśród jego 

członków przejawiającej się m.in. większym poziomem zaufania do współuczestników 

integracji oraz podmiotów współpracujących. Budowanie otwartości jest procesem 

długotrwałym i może być oparte m.in. na szkoleniach, ale również na dobrych praktykach 

wynikających z benchmarkingu  innych klastrów o uznanym dorobku i wysokiej sprawności. 



237 

 

Rys. 14. Działania sprzyjające rozwojowi współpracy w gospodarce żywnościowej 

 (% wskazań) 
Źródło: badania własne. 
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podmiotem. Skłonność do zaufania wpływa także na podejmowane decyzje w wielu 

przypadkach oparte na różnym stopniu wiarygodności. Zachowanie podmiotów 

gospodarczych zgodnie z oczekiwaniami (ustaleniami) powoduje najczęściej wzrost zaufania 

do ich działalności. Bez wzajemnego zaufania w organizacji klastrowej trudno jest realizować 

jej cele (Zieliński 2017; Namyślak 2019). 

Poprawa dostępności zewnętrznych źródeł finansowania i poziomu ich wykorzystania 

w organizacji klastrowej będzie czynnikiem zachęcającym do angażowania się w tego typu 

działalność. Przedsiębiorcy (w tym rolnicy) często starają się ograniczać inwestowanie 

własnych środków w działalność klastrową, szczególnie w tych organizacjach gdzie nie ma 

wysokiego poziomu zaufania a efekty tych inwestycji mogą być generowane po dłuższym 

czasie. Finansowanie zewnętrze może pochodzić z różnych źródeł. Z perspektywy członków 

klastra bardziej oczekiwane są środki bezzwrotne pozyskane np. że środków (programów) 

pomocowych Unii Europejskiej lub podobnych. Należy zaznaczyć, że zainwestowanie 

własnych środków członków klastra może być czynnikiem znacznie podnoszącym ich 

zaangażowanie w jego działalność (Szulc-Fischer 2020; Wiercioch 2020). 

Podnoszenie poziomu kompetencji i jakość zasobów ludzkich stwarza możliwość 

poprawy sprawności działania organizacji klastrowej, większego zaangażowania w bardziej 

złożone projekty (w tym w działania innowacyjne). Umożliwia ono również szansę 

internacjonalizacji działalności klastra oraz przynosi wiele innych korzyści. 

 

4.9. Podsumowanie i rekomendacje 

Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się korzystną strukturą agrarną  

i warunkami ekologicznymi do prowadzenia wysokojakościowej produkcji surowców 

rolniczych i ich przetwarzania. Region wyróżnia się również znacznie wyższym niż średnio w 

kraju udziałem gospodarstw specjalizujących się w chowie zwierząt. Potencjał przyrodniczy  

i organizacyjny, ale również znaczenie tego sektora dla gospodarki regionu jednoznacznie 

potwierdza jego predyspozycje do uznania go za inteligentną specjalizację regionu. 

Utrzymanie tego statusu w dłuższej perspektywie czasu może być niemożliwe bez 

wykorzystania nowoczesnych metod konkurowania, opartych o kooperację i integrację 

złożonych łańcuchów dostaw żywności. W tym kontekście bardzo ważne pozostaje 

powstawanie i rozwój klastrów gospodarczych zrzeszających podmioty sektora rolno-

żywnościowego z regionu Warmii  

i Mazur. 
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Klastry gospodarcze z teoretycznego punktu widzenia są formułą, której większe 

upowszechnienie w agrobiznesie wydaje się działaniem uzasadnionym. Wskazuje na to m.in. 

ekonomiczno-organizacyjna charakterystyka sektora rolno-żywnościowego, którego potencjał 

zawiera wiele atrybutów klastrów gospodarczych. Potencjał ten jest wystarczający nie tylko 

do częściowego wykorzystywania naturalnych korzyści aglomeracji, ale także do tworzenia 

sprawnych organizacji klastrowych. Praktyczne ograniczenia implementacji idei klastrowej są 

związane z wieloma czynnikami wewnętrznymi samych podmiotów gospodarczych, ale 

również z ograniczoną aktywnością w tym zakresie organizacji z otoczenia agrobiznesu. 

Alternatywą dla klastrów pozostają inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, które 

jednak wydają się mniej perspektywiczne w kontekście postępującej globalizacji handlu 

żywnością. 

Predyspozycje sektora rolno-żywnościowego do działalności zorganizowanej w 

formule klastrów gospodarczych wynikają m.in. z dbałości podmiotów tego sektora o jakość 

produkcji, aktywności w poszukiwaniu szans rozwijania własnej sieci dystrybucji i 

specjalizacji produktowej, determinacji przedsiębiorstw do wprowadzania produktów na 

nowe rynki oraz wchodzenia na aktualne rynki z nowymi produktami. Przedsiębiorstwa te 

przywiązują bardzo duże znaczenie do ulepszania współpracy z dostawcami i odbiorcami. W 

województwie warmińsko-mazurskim cechy te nie determinowały jednak wyraźnego 

zaangażowania w tworzenie zrzeszeń producenckich i klastrów gospodarczych. 

Zidentyfikowana została luka kooperencyjna polegająca na ograniczonym wsparciu sektora 

rolno-żywnościowego  

(o znacznym potencjale kooperencyjnym) przez relatywnie słabsze otoczenie biznesowe.  

Polityka regionalna i stan otoczenia biznesowego w regionie ma znaczny wpływ na 

szanse rozwoju kooperencji przedsiębiorstw. Podmioty wykazujące wysoki poziom 

kooperencji były pozytywnie nastawione do wykorzystania większości czynników 

stymulujących ich rozwoju oraz do współpracy z instytucjami otoczenia biznesu mającymi 

wpływ na rozwój lokalnej kooperencji. Podmioty sektora rolno-żywnościowego, pozbawione 

pozytywnego oddziaływania otoczenia biznesowego, będą miały ograniczone szanse 

racjonalnego wykorzystania kooperencji do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej.  

Dodatkowo, rozproszenie i ograniczona współpraca gospodarstw rolnych osłabiają 

pozycję konkurencyjną rolnictwa w kanałach marketingowych agrobiznesu. Tą słabość 

częściowo wykorzystują podmioty zajmujące się skupem i przetwórstwem, aby forsować 

własne systemy rozwiązań sektorowych i mieć dominujący wpływ na poziom cen surowców. 
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Rolnictwo często przejmuje proporcjonalnie mniejszą część wartości dodanej niż faktycznie 

wytwarza i ma mniejszy potencjał innowacyjny niż pozostałe podmioty sektora agrobiznesu. 

Diagnoza funkcjonowania klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym 

w województwie warmińsko-mazurskim wskazuje na pozytywne przykłady klastrów zarówno 

w sektorze rolno-żywnościowym (np. Klaster Wołowiny, Klaster Mleczarski), jak i w innych 

sektorach gospodarki. Szczególnie intensywny rozwój klastrów w województwie warmińsko-

mazurskim miał miejsce w latach 2006-2016. W znacznej części było to uwarunkowane 

możliwościami pozyskiwania finansowania zewnętrznego na tego rodzaju działalność. Jak 

pokazuje praktyka obecnie wśród klastrów funkcjonujących w kraju jest trudno o przykłady 

takiej aktywności z regionu Warmii i Mazur.  

Obserwowana sytuacja, kiedy to klastry rozwijają się tylko w okresach wsparcia 

finansowaniem zewnętrznym jest nieracjonalna. Finansowanie zewnętrzne powinno pełnić 

znaczącą rolę w początkowych etapach rozwoju inicjatyw klastrowych. Natomiast dojrzałe 

organizacje klastrowe powinny wypracować taki model finansowania, który będzie sprawny 

również po wygaśnięciu dofinansowania zewnętrznego. Taki stan jest realny do osiągnięcia w 

klastrach opartych na mocnych podstawach wynikających z naturalnej koncentracji 

podmiotów klastrowych, sprawnego modelu współpracy i zarządzania organizacją oraz 

generowania efektu synergicznego.  

Diagnoza opracowana na podstawie przeprowadzonych badań, z wykorzystaniem 

kwestionariusza wywiadu wskazuje m.in. że: 

 istnieje znaczny poziom wiedzy przedstawicieli podmiotów uczestniczących w procesie 

kreowania działalności i rozwoju integracji w gospodarce żywnościowej na temat 

klastrów gospodarczych (zasad ich funkcjonowania, przykładów w skali kraju, ale 

również w skali powiatów w których funkcjonują) oraz innych form integracji w sektorze 

rolno-żywnościowym, 

 najczęściej jako inicjatorzy współpracy klastrowej w sektorze rolno-żywnościowym były 

postrzegane jednostki administracji państwowej lub samorządowej, 

 jednostki administracji państwowej lub samorządowej były wskazywane również jako 

najlepsi potencjalni koordynatorzy klastrów (ogniwa wiodące), w następnej kolejności w 

tej roli podkreślano rolę instytucji doradczych (np. ODR), 

 obszarami w największym zakresie oddziałowującymi na rozwój współpracy podmiotów 

w gospodarce żywnościowej są: obniżenie kosztów produkcji, produkcja i wprowadzanie 
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na rynek bardziej zaawansowanych, lepszych jakościowo, tańszych i bardziej 

konkurencyjnych produktów oraz tworzenie innowacji, 

 najważniejszymi czynnikami kształtującymi konstruktywną współpracę podmiotów 

sektora gospodarki żywnościowej były: poziom kompetencji i jakość zasobów ludzkich, 

poziom wzajemnego zaufania, elastyczność i otwartość umożliwiająca dostęp do nowych 

technologii, wiedzy i informacji, dostępność zasobów (ziemia, kapitał, praca, wiedza), 

wielkość popytu, 

 najważniejszymi powodami przekonującymi do przystępowania do klastrów 

gospodarczych, według badanych, były: możliwość wzrostu sprzedaży,  obniżanie 

kosztów funkcjonowania, uzyskanie większej siły w negocjacjach z dostawcami i 

odbiorcami oraz rozszerzenie kontaktów handlowych (łatwość poszukiwania 

kooperantów), 

 najczęściej wskazywanymi barierami rozwoju klastrów w sektorze rolno-żywnościowym 

były: niska świadomość środowiska biznesowego i niechęć do współpracy firm między 

sobą, 

 najbardziej aktywnymi podmiotami z otoczenia gospodarki żywnościowej w zakresie 

działań sprzyjających rozwojowi struktur klastrowych w regionie uznane zostały: 

podmioty doradcze, samorządy gospodarcze, związki branżowe, przedsiębiorstwa z 

innych sektorów gospodarki oraz instytucje naukowe, 

 w strukturach klastrów w kontekście spójności ich funkcjonowania w gospodarce 

żywnościowej najbardziej brakuje przedsiębiorstw – przedstawicieli gałęzi wiodącej oraz 

instytucji naukowych i władz lokalnych, 

 do najważniejszych działań sprzyjających rozwojowi współpracy w gospodarce 

żywnościowej zaliczono: podnoszenie elastyczności i większą otwartość umożliwiającą 

dostęp do nowych technologii, wiedzy i informacji, podnoszenie poziomu wzajemnego 

zaufania, poprawę dostępności zewnętrznych źródeł finansowania i poziomu ich 

wykorzystania przez powiązanie kooperacyjne oraz podnoszenie poziomu kompetencji i 

jakość zasobów ludzkich. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na sformułowanie rekomendacji 

służących dalszemu upowszechnieniu korzyści wynikających z partnerstwa strategicznego w 

przedsiębiorstwach sektora rolno-żywnościowego. Należy zwrócić uwagę m.in. na 

następujące elementy: 
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1. Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym w 

województwie warmińsko-mazurskim należy uznać za realne, a rola klastrów dotyczyć 

powinna wzmocnienia produkcji żywności wysokiej jakości jako inteligentnej 

specjalizacji regionu. 

2. Istnieje potencjał zarówno wśród gospodarstw rolnych jak i przedsiębiorstw przemysłu 

spożywczego do inicjowania i rozwoju współpracy strategicznej opartej na formule 

klastrów gospodarczych. Dobre przykłady z tego zakresu funkcjonowały w 

województwie warmińsko-mazurskim w latach 2006-2016. Aktualnie brak wsparcia dla 

inicjatyw dotyczących budowy partnerstw strategicznych i ograniczone możliwości 

włączania się gospodarstw i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego do organizacji 

klastrowych powinno skłaniać do większego upowszechniania znaczenia klastrów we 

współczesnych mechanizmach konkurowania i możliwości zaangażowania. Każde wręcz 

gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo przemysłu rolno-spożywczego świadome szans i 

zagrożeń związanych z działalnością klastrową, powinno rozważyć możliwość i zakres 

indywidualnego zaangażowania. 

3. Notowane niskie zaangażowanie podmiotów sektora rolno-żywnościowego w klastering 

mogłoby być zniwelowane przez większą aktywność potencjalnych inicjatorów 

współpracy z otoczenia agrobiznesu, m.in. przedstawicieli jednostek administracji 

państwowej i samorządowej, ODR, czy innych instytucji mających bezpośrednie relacje z 

rolnictwem oraz przemysłem spożywczym. Podmioty te przynajmniej na początkowym 

etapie wspierania klasteringu w sektorze rolno-żywnościowym można traktować jako 

potencjalnych liderów inicjatyw klastrowych. 

4. Należy rozważyć możliwość wdrożenia nowych mechanizmów finansowych 

inspirujących poszczególne grupy podmiotów w wybranych regionach do implementacji 

organizacji klastrowych. Należy przy tym pamiętać, że klaster zgodnie z definicją jest 

stanem „naturalnym‖, opartym na koncentracji podmiotów. Najkorzystniejszą jest 

sytuacja, gdy z takiego stanu wynikają korzyści synergiczne (bez jakichkolwiek 

interwencji). Przedsiębiorcy często oczekują korzyści szybkich i raczej 

„beznakładowych‖, natomiast klaster może przynieść korzyści dopiero w długiej 

perspektywie. Zatem zainteresowanie formalizacją klastrów może być niewielkie. 

Również z perspektywy samorządu województwa wydatkowanie środków na organizacje 

klastrowe, tworzone przede wszystkim w celu zdobycia funduszy zewnętrznych bez 

„naturalnych‖ podstaw ich rozwoju (koncentracji i odpowiedniego potencjału), jest 
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nieracjonalne. W zakresie klastrów (na obecnym etapie ich rozwoju) należy finansować 

przede wszystkim regionalną diagnostykę klastrów, a następnie stworzenie 

indywidualnych koncepcji ich rozwoju, dostosowanych do specyfiki branży i 

zainteresowanych współdziałaniem podmiotów. W następnej kolejności powinny być 

finansowane szkolenia i doradztwo ukierunkowane szczegółowo na zidentyfikowane 

potencjalne organizacje klastrowe. Kryteria finansowania na podstawie wzrostu 

innowacyjności czy wzrostu potencjału eksportowego, powinny być wykorzystywane w 

następnej kolejności, pod warunkiem że będzie realna szansa ich realizacji. W dłuższej 

perspektywie nieodzowne jest współfinansowanie działalności klastrów ze środków 

prywatnych i sukcesywne zmniejszanie wsparcia publicznego. 

5. Na obecnym etapie klasteringu na Warmii i Mazurach elementem, który powinien zostać 

znacząco rozwinięty są systematyczne badania potencjału klastrowego oraz modelowanie 

rozwoju klastrów oparte przede wszystkim o wskaźniki koncentracji podmiotów 

gospodarczych oraz aktywności innowacyjnej zarówno podmiotów sektora rolno-

żywnościowego jak i ich otoczenia (w tym szczególnie naukowego). 

6. Modelowanie klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym w województwie 

warmińsko-mazurskim powinno uwzględniać wskazania zidentyfikowane w wynikach 

przeprowadzonych badań, m.in.: elastyczność i „otwartość" struktury klastrowej, która 

będzie umożliwiać dostęp do nowych technologii, wiedzy i informacji, wysoką jakość 

powiązań i wzajemne zaufanie w relacjach między uczestnikami współpracy (co pozwala 

na skuteczność funkcjonowania mechanizmu dyfuzji informacji i wiedzy), poziom 

kompetencji i jakość zasobów ludzkich w regionie. 

7. Przy obecnie niskim poziomie współpracy strategicznej podmiotów sektora rolno-

żywnościowego szczególną rolę w jej rozwoju należy przypisywać lokalnym 

samorządom. Ich rola w tym zakresie powinna obejmować m.in.: monitorowanie 

struktury gospodarczej, w celu identyfikacji najbardziej skoncentrowanych działalności, 

tworzenie (w miarę możliwości) otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego klastrów, 

przygotowanie interdyscyplinarnej oferty usług wspierających działalność struktur 

klastrowych, promowanie klastrów (szczególnie eksportowych), przyciąganie inwestycji 

do sektora rolno-żywnościowego, stymulowanie innowacyjności w tym sektorze (np. 

tworząc lepsze warunki do współpracy podmiotów gospodarki żywnościowej m.in. z 

UWM w Olsztynie). 
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8. Realizując politykę klastrową w regionie należy zapewnić wzrost efektywności 

wykorzystania nakładów publicznych przez ich koncentrację i osiągnięcie efektu synergii 

pomiędzy różnymi politykami i instrumentami wsparcia (np. w zakresie rozwoju 

infrastruktury, kapitału ludzkiego, działań innowacyjnych, promocji i internacjonalizacji 

klastrów sektora rolno-żywnościowego). 
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5. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH JAKO ELEMENT 

WSPARCIA ROZWOJU INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 

REGIONU164 

5.1. Wprowadzenie 

Jednym z najważniejszych priorytetów UE zapisanym w strategii „Europa 2020‖ są 

inteligentne specjalizacje, które należy postrzegać w kategoriach ważnego, ale trudnego 

instrumentu stymulowania rozwoju regionalnego, w tym również rolnictwa i obszarów 

wiejskich. Ponieważ polityka UE jest ukierunkowana na wykorzystanie instrumentów 

prorozwojowych inteligentne  specjalizacje są koncepcją, dzięki której może być zapewniony 

rozwój zrównoważony, np. poprzez rozwój zielonych technologii oraz inclusive growth 

poprzez inwestowanie w innowacje społeczne, wykorzystanie kapitału społecznego, zmiany 

strukturalne i wzmacnianie spójności terytorialnej (Foray 2009, Benner 2013). 

Pojęcie inteligentnych specjalizacji pojawiło się w UE w związku z wieloletnim 

programowaniem europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. Podstawą realizacji 

priorytetu strategicznego odnoszącego się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (smart 

growth) jest właśnie inteligentna specjalizacja a dokumentem otwierającym tę tematykę stała 

się strategia „Europa 2020‖.  

Specjalizacja inteligentna jest specjalizacją regionalną, tworzoną przez sektory 

gospodarki dominujące w strukturze gospodarczej danego regionu lub te, które są uznawane 

za najbardziej konkurencyjne. Na specjalizację inteligentną, w odróżnieniu od specjalizacji 

produkcyjnej (starter gospodarczy), składają się również sfera badawcza i sfera wiedzy 

(knowhow), technologie ogólnego zastosowania (GPT – General Purpose Technologies) oraz 

                                                 

164 Opracowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan 

Operacyjny na lata 2020-2021 
Raport z badao nt.:  

WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH. 
Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ul. Towarowa 9/101A, 10-416 Olsztyn 

3 ark, wyd. 
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nowe innowacyjne technologie (Kardas 2011, Dzierżanowski 2013, Dziemianowicz i in. 

2014). 

Koncepcja specjalizacji inteligentnych jest ukierunkowana na rozwój mocnych stron regionu, 

pomijając słabe strony, które do tej pory były istotnym elementem strategicznego planowania 

i dystrybucji środków finansowych (Benner 2013).  

Rozwój społeczno-gospodarczy jest złożonym procesem odbywającym się w 

zróżnicowanej przestrzeni. Zróżnicowanie to zasadniczo warunkuje dynamikę zachodzących 

procesów, decyduje zarówno o tempie rozwoju, jak i o jego poziomie. W konsekwencji 

przekłada się to na atrakcyjność lokalizacji działalności gospodarczej, decyduje o 

atrakcyjności miejsca do zamieszkania, a tym samym wpływa na procesy kształtowania 

profilu społeczno-gospodarczego i na konkurencyjność regionów.  Kluczową rolę w tym 

różnicowaniu odgrywają uwarunkowania endogeniczne tworzące swoiste ramy dla rozwoju 

danej jednostki terytorialnej.  

Dążenie do optymalnego wykorzystywania endogenicznych, zróżnicowanych zasobów 

jednostek terytorialnych, należy traktować jako podstawę ich rozwoju trwałego, dającego 

szansę budowania ładu zintegrowanego, wyrażającego najwyższy stopień realizacji rozwoju 

zrównoważonego. Podstawowym czynnikiem identyfikacji danej specjalizacji jest potencjał 

endogeniczny. Charakter specjalizacji inteligentnych, które opierają się na GPT i potencjale 

naukowo-badawczym, implikuje podział badania sektora rolnictwa na analizę potencjałów: 

gospodarczego, naturalnego i naukowo-badawczego. 

Koncepcja inteligentnych specjalizacji jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy w 

rozwoju społeczno-gospodarczym determinowanym procesami globalizacji powszechna staje 

się unifikacja. Jej przejawem jest często bezkrytyczne przenoszenie od innych wzorców 

rozwoju, co przy dużym zróżnicowaniu przestrzeni prowadzi często do niepełnego 

wykorzystania endogenicznych zasobów wielu jednostek, a zwłaszcza ich specyficznych 

cech. W konsekwencji ogranicza to realizację jednego z nadrzędnych priorytetów rozwoju, 

jakim jest zrównoważony rozwój (Ślusarz 2015). 

Koncepcja zrównoważonego (trwałego) rozwoju odnosi się do wszystkich działów 

gospodarki, ale jest ona szczególnie jest ona ważna w odniesieniu do rolnictwa. Rolnictwo 

jest głównym użytkownikiem podstawowego zasobu przyrodniczego, jakim są grunty rolne i 

przestrzeń fizyczna, a charakter oddziaływania jest dwukierunkowy. Wyniki produkcyjne w 

rolnictwie zależą od jakości środowiska (ziemia, woda, agroklimat), ale rolnictwo oddziałuje 

również na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie to może mieć zarówno charakter 
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negatywny, jak i pozytywny. Negatywny wpływ gospodarki rolnej na środowisko jest 

wielokierunkowy i polega m.in. na zanieczyszczeniu wód gruntowych, degradacji gleb, 

ograniczeniu różnorodności biologicznej, niekorzystnych zmianach w krajobrazie oraz 

zanieczyszczeniu powietrza (Niewęgłowska 2012, Bołtromiuk 2010, Brodzińska 2012). W 

opinii Zegara (2009) kwestie związane z funkcjonowaniem rolnictwa w zrównoważonym 

rozwoju są tym bardziej istotne, że przez długi czas było ono wyłączone z administracyjnych i 

ekonomicznych regulacji korzystania ze środowiska naturalnego. W zasadzie rolnictwo nie 

ponosiło skutków ujemnych oddziaływań produkcji na środowisko, ale też i nie odnosiło 

korzyści za wnoszone do środowiska dodatnie efekty. 

 W związku z powyższym zasadne jest pytanie, jak realizować koncepcję rozwoju 

rolnictwa w województwa warmińsko-mazurskiego, aby optymalnie wykorzystywać jego 

zasoby, a równocześnie wpisywać się w koncepcje inteligentnej specjalizacji. 

W raporcie skoncentrowano się na analizie dostępnych danych i wynikach badań 

ankietowych przeprowadzonych wśród rolników. Badaniami objęto 250 rolników z 

województwa warmińsko-mazurskiego. Podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania 

inteligentnych specjalizacji regionu w stymulowaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

województwa warmińsko-mazurskiego. Wskazano na problemy i wyzwania wynikające z 

koncepcji realizacji inteligentnych specjalizacji w obszarze rolnictwa oraz zidentyfikowano 

determinanty procesów innowacyjnych w rolnictwie.  

 

5.2. Charakterystyka rolnictwa w woj. warmińsko-mazurskim  

Warunki przyrodnicze są podstawowym elementem determinującym potencjał produkcji 

rolniczej, jak i wyznaczającym jej kierunki. Miernikiem oceny warunków przyrodniczych jest 

opracowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wskaźnik 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP). Wskaźnik ten bazuje na ocenie 

poszczególnych elementów siedliska, takich jak: jakość i przydatność rolnicza gleb, 

agroklimat, rzeźba terenu oraz stosunki wodne gleb. Każdy z tych elementów opisany został 

uszeregowanymi parametrami, którym przypisano odpowiednie wagi liczbowe 

odzwierciedlające względną skalę ich wpływu na urodzajność gruntów. Wartość sumaryczna 

wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest uzależniona od wartości 

wskaźników cząstkowych za poszczególne elementy siedliska i zawiera się w przedziale od 

19,5 do 120 punktów. Z kolei punktacja za elementy siedliska waha się w granicach: 

 jakość i przydatność rolnicza gleb od 18 do 95 punktów, 
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 agroklimat od 1 do 15 punktów, 

 rzeźba terenu od 0 do 5 punktów, 

 stosunki wodne gleb od 0,5 do 5 punktów. 

W oparciu o syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wydzielono 

następujące obszary produkcji rolniczej: 

 wyjątkowo korzystne o liczbie punktów 120–90 

 bardzo korzystne – 90–80 punktów 

 korzystne – 80–70 punktów 

 średnio korzystne – 70–60 punktów 

 mało korzystne – 60–50 punktów 

 niekorzystne – 50–40 punktów 

 wyjątkowo niekorzystne – poniżej 40 punktów. 

Średnia wartość WWRPP dla Polski wynosi 66,6 punktów, dla województwa warmińsko‐

mazurskiego jest nieco niższa i wynosi 66,0 punktów. Pod względem wielkości wskaźnika 

województwo plasuje się na 10 miejscu w kraju. Oznacza to, że warunki przyrodnicze do 

prowadzenia produkcji rolnej na terenie Warmii i Mazur są średnio korzystne.  

Z elementów siedliska wchodzących w skład ogólnego wskaźnika waloryzacji 

największy wpływ na plonowanie roślin mają właściwości siedliska glebowego, stąd też 

największy udział w ogólnym wskaźniku przydatności rolniczej przestrzeni produkcyjnej ma 

punktacja dotycząca jakości gleb. Gleby na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 

charakteryzują się dużą zmiennością. Wynika to z różnorodności skał macierzystych, z 

których powstały, urozmaiconej rzeźby terenu, zróżnicowanych warunków hydrologicznych 

oraz odmiennych warunków klimatycznych. Na obszarze województwa występuje strefowa, 

równoleżnikowa zmienność pokrywy glebowej. Wskaźnik jakości i przydatności rolniczej 

gleb dla Polski wynosi 49,5 a dla województwa warmińsko‐ mazurskiego 51,1. Wynika z 

tego, że województwo charakteryzuje się nieco lepszymi glebami niż średnio w kraju. 

Wartość wskaźnika bonitacji agroklimatu165 dla Polski wynosi 9,9 punktu, a dla 

województwa warmińsko‐mazurskiego 8,1 – co świadczy o mniej korzystnych warunkach 

                                                 

165 Waloryzacja klimatu uwzględnia dane meteorologiczne z wielolecia: opadów, temperatury i długości 

sezonu wegetacyjnego, przy przyjęciu sztucznego założenia o jednolitości wszystkich nieklimatycznych 

czynników środowiska. Wyliczono czysty wpływ klimatu na wzrost plonów wyrażony w jednostkach 

zbożowych i przypisano mu 15-punktową skalę. Plonowi przeliczeniowemu o wartości 28 jednostek zbożowych 

przypisano 1 punkt, a o wartości 35 jednostek zbożowych 15 punktów. 
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klimatycznych dla rolnictwa na tym terenie. Województwo warmińsko‐mazurskie należy do 

najzimniejszych regionów w Polsce. Klimat zachodniej części regionu jest kształtowany 

wpływami Bałtyku, natomiast we wschodniej występuje wyraźne oddziaływanie klimatu 

kontynentalnego. 

Ukształtowanie terenu województwa warmińsko‐mazurskiego jest wynikiem 

działalności lodowca i wód polodowcowych. W krajobrazie zaznaczają się szczególnie faliste 

wzniesienia polodowcowe, wzgórza moreny czołowej, duża liczba jezior rynnowych oraz 

morenowych, a także doliny, którymi kiedyś spływały wody fluwioglacjalne. Krajobraz ten 

uzupełniają wzgórza morenowe. Północną część województwa stanowi rozległy, pokryty 

iłami oraz mułkami płaski teren. Natomiast w wysuniętej najdalej na południe części 

województwa spotkać można rozciągające się na znacznym obszarze płaskie powierzchnie 

piaszczyste zwane sandrami w postaci stożków napływowych naniesionych przez wody 

wypływające spod topniejącego lodowca. Wartość wskaźnika rzeźby terenu166 dla Polski 

wynosi 3,9 punktu, natomiast dla województwa warmińsko‐mazurskiego 3,4 punktu. 

Wskaźnik bonitacji warunków wodnych167 dla województwa warmińsko‐mazurskiego 

wynosi 3,4 punktu i jest bardzo zbliżony do jego wartości dla Polski równej 3,3 punktu.  

 

                                                 

166 W ocenie rzeźby terenu uwzględniono procentowy udział wyróżnionych typów reliefu w obrębie użytków 

rolnych. Udziałom tym przypisano określone wartości punktowe. Przyjęto 5-punktową skalę zgodnie z zasadą, 

że im większy jest spadek terenu tym mniej punktów jest przyznawanych: 

 rzeźba płaskorówninna – 5,0 punktów, 

 rzeźba niskofalista i niskopagórkowata – 4,0 punkty, 

 rzeźba falista i falistopagórkowata – 3,5 punktu, 

 rzeźba wysokofalista i wysokopagórkowata – 2,5 punktu, 

 rzeźba wzgórzowa – 1,0 punkt, 

 rzeźba niskogórska – 0,5 punktu, 

 rzeźba średniogórska i wysokogórska – 0,25 punktu. 

167 Jakość stosunków wodnych określa się na podstawie ilości wody jaką może retencjonować profil glebowy 

ze względu na skład granulometryczny poszczególnych poziomów gleby oraz położenie w rzeźbie terenu. 

Wskaźnik bonitacji stosunków wodnych oblicza się w oparciu o procentowy udział uwilgotnienia w powierzchni 

użytków rolnych danego terenu. Wyodrębnia się 5 kategorii uwilgotnienia: 

 optymalnie uwilgotnione – 5 punktów, 

 okresowy nadmiar wilgoci – 3 punkty, 

 okresowy niedobór wilgoci – 2 punkty, 

 trwały nadmiar wilgoci – 1,25 punktu, 

 trwały niedobór wilgoci – 1 punkt. 
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Rys. 1. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

w powiatach woj. warmińsko-mazurskiego 

Źródło: Biuletyn informacyjny IUNG nr 12: 14 oraz obliczenia własne dla powiatów 

oleckiego, węgorzewskiego i gołdapskiego, na podstawie opracowania pt. Waloryzacja 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. 1981. Red. WITEK T. Wyd. IUNiG 

Puławy: 375-376 i 396-397. 

 

Najkorzystniejsze warunki do produkcji rolniczej występują w północno-zachodniej 

części województwa, w pięciu powiatach: elbląskim, bartoszyckim, braniewskim, 

kętrzyńskim i lidzbarskim, gdzie wartość wskaźnika WWRPP jest wyższa niż 70 pkt (rys. 1). 

Jest to głównie strefa równin zastoiskowych, z dominacją urodzajnych gleb, przeważnie 

brunatnych, chociaż spotyka się także czarne ziemie. Wysoka jakość gleb i dobre warunki 

siedliskowe stwarzają korzystne warunki do prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej bez 

większych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.  

Drugi obszar województwa, środkowa jego część obejmuje dziewięć powiatów: 

nowomiejski, iławski, ostródzki, olsztyński, mrągowski, giżycki, węgorzewski, olecki, ełcki. 

Wartość wskaźnika WWRPP wynosi tutaj 60-70 pkt. W krajobrazie dominują wzgórza 

zbudowane ze zwięzłych glin wzgórza i pagórki gliniasto-piaszczyste oraz faliste równiny. 

Urzeźbienie terenu sprzyja powstawaniu w licznych zagłębieniach śródmorenowych, 

rozmieszczonych nieregularnie gleb deluwialnych. Charakterystyczna dla tego obszaru jest 

różnorodność pokrywy glebowej, występują tu bowiem gleby brunatne, płowe, rdzawe, 

deluwialne, glejowe oraz torfowiska. Takie warunki czynią obszar szczególnie 
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predestynowanym do proekologicznego gospodarowania  ograniczającego eutrofizację wód 

i degradację gleb.  

W strefie południowej, czyli czterech powiatach: działdowskim, nidzickim, 

szczycieńskim, piskim oraz powiecie gołdapskim, warunki do prowadzenia produkcji 

rolniczej są najmniej korzystne (WWRPP wynosi poniżej 60 pkt). Dominują tu piaszczyste 

gleby mineralne wytworzone z osadów sandrowych i mające niską wartość rolniczą. Gleby te 

cechuje mała zdolność sorpcyjna i retencyjna, niska żyzność, duże zakwaszenie oraz mała 

odporność na degradację, co sprawia, że korzystne jest ich zalesianie. W powiecie gołdapskim 

czynnikiem w dużym stopniu ograniczającym potencjalną produktywność sektora rolnego jest 

niekorzystny agroklimat. 

Analizując uwarunkowania klimatyczne, można stwierdzić, że woj. warmińsko-

mazurskie w stosunku do pozostałych województw nizinnych kraju ma mało korzystne 

warunki do wegetacji roślin. Chociaż klimat niezbyt sprzyja rolnictwu, to na ogół jednak go 

nie ogranicza.  

Stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa zależy przede wszystkim 

od uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych, których wpływ jest ponad 2-krotnie większy 

niż uwarunkowań przyrodniczo-agrotechnicznych. 

Z danych wstępnych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wynika, że w 2020 r. w 

województwie warmińsko‐mazurskim funkcjonowało 42,6 tys. gospodarstw rolnych (3,2% 

ogólnej liczby gospodarstw rolnych w Polsce). W ich strukturze gospodarstwa najmniejsze 

obszarowo o powierzchni do 1 ha stanowiły 1,6% i był to odsetek bardzo zbliżony do średniej 

krajowej, gdzie wyniósł 1,9%. Co drugie gospodarstwo rolne w Polsce miało wielkość od 1 

do 5 ha, w województwie odsetek ten był niższy i ukształtował się na poziomie 28,9%. Także 

gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha stanowiły większy odsetek w kraju niż w województwie 

– 21,9% wobec 17,8%. W województwie zanotowano natomiast większy odsetek 

gospodarstw w kolejnych grupach obszarowych. Gospodarstw o powierzchni użytków 

rolnych 10-15 ha na terenie Warmii i Mazur było 14,1%, a w Polsce – 10,0%. Z kolei udział 

gospodarstw największych, tj. o powierzchni powyżej 15 ha, w województwie był ponad 

dwukrotnie większy niż w Polsce – 37,6% wobec 15,9%. 

W 2020 r. powierzchnia gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim 

wynosiła 1,1 mln ha, co stanowiło 6,8% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w kraju. 

W strukturze powierzchni gospodarstw rolnych w województwie, użytki rolne stanowiły 

91,0% (w Polsce – 89,5%), lasy i grunty leśne – 3,9% (w Polsce – 5,9%), a pozostałe grunty – 
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5,1% (w Polsce – 4,6%). Powierzchnia użytków rolnych w województwie warmińsko‐

mazurskim w 2020 r. wyniosła 1,0 mln ha., a użytki rolne w dobrej kulturze stanowiły ponad 

98%. W strukturze użytków rolnych w dobrej kulturze największą powierzchnię zajmowały 

zasiewy (633,7 tys. ha), następnie łąki trwałe (248,3 tys. ha) i pastwiska trwałe (103,1 tys. 

ha). Powierzchnia gruntów ugorowanych łącznie z nawozami zielonymi wynosiła 14,8 tys. 

ha, a upraw trwałych – 3,9 tys. ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w 2020 r. w 

województwie warmińsko-mazurskim wynosiła 26,2 ha i była ponad dwukrotnie większa niż 

przeciętna wielkość gospodarstwa w kraju (12,4 ha). Z kolei przeciętna powierzchnia 

użytków rolnych wyniosła 23,9 ha, a w kraju – 11,1 ha. 

Według danych PSR 2020 w gospodarstwach rolnych województwa warmińsko-

mazurskiego było 53,7 tys. ciągników rolniczych, tj. 3,7% ciągników rolniczych w Polsce. W 

posiadaniu rolników było 7,3 tys. kombajnów zbożowych – 4,4% kombajnów zbożowych w 

Polsce, 12,6 tys. opryskiwaczy polowych. Liczba pozostałych maszyn objętych 

Powszechnym Spisem Rolnym 2020, tj. kombajnów ziemniaczanych, buraczanych, 

silosokombajnów i opryskiwaczy sadowniczych w województwie, a co za tym idzie w 

analizowanych powiatach, była niewielka. 

Współczesne rolnictwo stoi przed poważnym wyzwaniem, jakim jest produkcja 

produktów żywnościowych wysokiej jakości, wytwarzanych przy pomocy przyjaznych dla 

środowiska metod produkcji. Realizacja tego celu, wymaga między innymi świadomego i 

odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi, z których najważniejszym jest gleba. 

Wysokie plony o dobrych parametrach jakościowych można bowiem uzyskiwać na glebach 

żyznych o optymalnym układzie cech fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych, przy 

czym do najważniejszych parametrów decydujących o żyzności gleby zalicza się odczyn i 

zasobność gleb w składniki pokarmowe. 

Dużym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania gleb jest ich nadmierne 

zakwaszenie. Procesy prowadzące do zakwaszenia gleb mają charakter zarówno naturalny, 

jak i antropogeniczny. Wśród czynników naturalnych najistotniejsze jest zjawisko 

wymywania kationów zasadowych z gleb. Natomiast głównym czynnikiem 

antropogenicznym zakwaszającym glebę jest stosowanie nawozów zawierających azot oraz 

emisja do atmosfery kwasotwórczych zanieczyszczeń powietrza (tj. związków siarki i azotu). 

Zakwaszenie gleb168 jest jednym z najważniejszych czynników limitujących produkcję 

                                                 

168 W ocenie stanu zakwaszenia gleb wykorzystuje się test pH w powiązaniu z kategorią agronomiczną gleby. 

Na tej podstawie gleby dzieli się na 5 klas: 

 bardzo kwaśne o pH poniżej 4,5 



256 

 

roślinną w Polsce. Odczyn gleby reguluje bowiem pobieranie składników pokarmowych 

przez rośliny, decyduje o rozwoju korzystnej dla rolnictwa flory mikrobakteryjnej w glebie i 

właściwościach fizycznych gleb. Warto również podkreślić, że kwaśny odczyn gleb ogranicza 

pobieranie przez rośliny przyswajalnych składników pokarmowych, a zwiększa pobieranie 

metali ciężkich i pierwiastków szkodliwych.  

Z badań gleb przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno‐Rolniczą w 

Olsztynie w latach 2012‐2015 wynika, że na terenie województwa warmińsko‐mazurskiego 

udział gleb: bardzo kwaśnych wynosił 11%, kwaśnych – 28%, lekko kwaśnych – 32%, 

obojętnych – 23%, a zasadowych – 7% (Raport 2017). Ponieważ potrzeba wapnowania 

użytków rolnych zależy od odczynu i kategorii agronomicznej gleby, przeprowadzone 

badania wskazują, że 31% gleb województwa warmińsko-mazurskiego użytkowanych 

rolniczo wymaga wapnowania w stopniu koniecznym i potrzebnym, na 17% gleb 

wapnowanie jest wskazane, a na 52% jest zbędne lub wymagane w ograniczonym stopniu. 

Innym czynnikiem decydującym o urodzajności gleb, jest ich zasobność w składniki 

pokarmowe. Znajomość zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu jest 

podstawą racjonalnego nawożenia, które powinno bilansować potrzeby pokarmowe roślin, a 

jednocześnie nie powinno tworzyć zbyt wysokich rezerw składników w glebie. Nadmierne 

nawożenie prowadzi m.in. do strat ekonomicznych w wyniku przedostawania się 

niewykorzystanych składników do wód gruntowych i bezpowrotnych strat dla roślin. Zbyt 

niska zaś zawartość jednego składnika pokarmowego przyczynia się do niepełnego 

wykorzystania potencjału produkcyjnego gleby. 

Ważną rolę w kształtowaniu żyzności i urodzajności gleb odgrywa fosfor. Uważany jest on za 

jeden z głównych czynników mogących limitować produkcję rolniczą, gdyż jego zasoby są 

ograniczone a co najważniejsze nieodnawialne. Z drugiej zaś strony, niewykorzystane w 

produkcji rolniczej zasoby fosforu mogą się akumulować w glebie i przemieszczać do wód 

podziemnych, tym samym wpływając negatywnie na środowisko naturalne. 

Wyniki badań agrochemicznych przeprowadzonych w latach 2012‐2015 wskazują, że 37% 

gleb użytkowanych rolniczo w województwie warmińsko-mazurskim wykazywało duży 

                                                                                                                                                         
 kwaśne o pH wynoszącym 4,6–5,5 

 lekko kwaśne o pH 5,6–6,5 

 obojętne o pH 6,6–7,2 

 zasadowe o pH powyżej 7,3. 
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deficyt przyswajalnego fosforu (Raport 2017). Jednocześnie 37% gleb województwa 

cechowało się wysoką lub bardzo wysoką zawartością tego makroelementu. 

Z kolei od zawartości potasu w glebach zależy między innymi optymalne przyswajanie i 

wykorzystanie azotu, właściwa gospodarka wodna w organizmie roślinnym czy odporność 

roślin na choroby i warunki stresowe, jak susza czy przymrozki. Na podstawie badań 

przeprowadzonych w latach 2012-2015 stwierdzono, że w województwie warmińsko-

mazurskim udział próbek gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności w przyswajalny potas 

stanowił 33% (Raport, 2017). Taki sam odsetek stanowiły próbki o wysokiej i bardzo 

wysokiej zawartości tego makroelementu. Średnią zawartością potasu charakteryzowało się 

35% próbek. 

Kolejnym makroelementem istotnym z punktu widzenia zasobności gleb jest magnez. 

Magnez reguluje bowiem podstawowe procesy życiowe roślin, pobudza rozwój systemu 

korzeniowego i aktywuje procesy odpowiedzialne za pobieranie składników mineralnych z 

gleby. Ponadto, jego zawartość wpływa w istotny sposób na kondycję i odporność roślin.  

Wyniki przeprowadzonych w latach 2012-2015 badań wykazały, że w województwie 

warmińsko-mazurskim 18% gleb charakteryzuje się bardzo niską i niską zasobnością 

przyswajalnego magnezu, a 48% gleb wysoką i bardzo wysoką (Raport, 2017). 

  W 2020 r. (dane wstępne Powszechnego Spisu Rolnego 2020) w województwie 

warmińsko-mazurskim w przeliczeniu na czysty składnik zużyto 113,2 tys. t nawozów 

mineralnych z wieloskładnikowymi (azotowych, potasowych i fosforowych) i 91,4 tys. t 

nawozów wapniowych. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze w 

województwie warmińsko-mazurskim zastosowano 112,8 kg nawozów mineralnych z 

wieloskładnikowymi i było to o 21,9 kg mniej niż w Polsce. Na terenie Warmii i Mazur 

zużyto także mniej nawozów wapniowych – 91,0 kg/ha wobec 92,5 kg/ha w Polsce. Spośród 

nawozów mineralnych z wieloskładnikowymi na 1 ha w województwie warmińsko-

mazurskim zastosowano – 68,9 kg nawozów azotowych (w Polsce – 71,4 kg), 17,6 kg 

nawozów fosforowych (w Polsce – 24,8) i 26,3 kg nawozów potasowych (w Polsce – 38,6 

kg). 

  

5.3. Regionalne inteligentne specjalizacje w sektorze rolnym województwa 

warmińsko-mazurskiego 

Strategia inteligentnej specjalizacji oznacza krajowe lub regionalne strategie 

innowacyjne ustanawiające priorytety w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez 
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rozwijanie i łączenie swoich mocnych stron w zakresie badań naukowych i innowacji z 

potrzebami biznesowymi w celu wykorzystywania pojawiających się możliwości i rozwoju 

rynku w sposób spójny przy jednoczesnym unikaniu dublowania i fragmentacji wysiłków.  W 

opinii Mazurka (2017) samorządy adekwatnie do zasobów endogenicznych identyfikują 

specjalizacje inteligentne w obszarze sektora rolnego, chociaż zróżnicowanie pomiędzy 

regionami w tym zakresie jest relatywnie niskie i ogranicza się do 2-3 kierunków produkcji 

rolnej, zarówno zwierzęcej, jak i  roślinnej. W prowadzonych analizach Autor  uwzględnił 

tylko te specjalizacje, które w swoim profilu obejmują sektor rolnictwa, przy czym jedna 

specjalizacja może zaliczać się do więcej niż jednej kategorii.  Dwa województwa (kujawsko-

pomorskie i podlaskie) wskazały po 2 specjalizacje związane z rolnictwem. Województwa 

śląskie i pomorskie nie wskazały żadnej specjalizacji powiązanej z tym sektorem.  

Specjalizacje w większości mają wieloaspektowy charakter i ich nazwy często nie 

wskazują na powiązania z sektorem rolnictwa. Część specjalizacji ma charakter sektorowy i 

dotyczy produkcji żywności lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Niektóre jednak mają 

szerszy zakres, jak np. ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane z nimi 

łańcuchem wartości czy biogospodarka. Analiza potencjałów rozwoju rolnictwa potwierdziła 

zasadność wyboru specjalizacji inteligentnych związanych z tym sektorem w kilku 

województwach: lubelskim (potencjał wysoki), dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 

małopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim (potencjał średni). W 

przypadku województw: dolnośląskiego, małopolskiego występują niewystarczające warunki 

gospodarcze do rozwoju specjalizacji inteligentnych. Województwa mazowieckie, 

warmińsko-mazurskie i wielkopolskie dysponują słabszymi warunkami naturalnymi, 

natomiast województwo kujawsko-pomorskie odstaje od pozostałych pod kątem zaplecza 

naukowo-badawczego. W sześciu województwach (łódzkim, podlaskim, opolskim, 

podkarpackim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim) potencjał rozwoju rolnictwa w 

zakresie inteligentnych specjalizacji kształtuje się na poziomie niskim. W trzech 

województwach (lubuskie, pomorskie i śląskie) stwierdzono brak potencjału rozwoju 

rolnictwa w ramach inteligentnych specjalizacji.   

W dobie nieustannego postępu technologicznego i  rozwoju gospodarki opartej na 

innowacjach sektor rolniczy stoi przed licznymi wyzwaniami. Rolnictwo jest tym obszarem, 

gdzie proces rozwoju i  wprowadzania innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych i  

organizacyjnych napotyka wiele przeszkód. W  ramach struktur Unii Europejskiej, jak 

również bezpośrednio w  Polsce tworzone są instytucje, które mają za zadanie kreować 
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innowacyjne rozwiązania odnoszące się wprost do sektora rolniczego oraz przekazywać 

wiedzę o najnowszych technologiach rolnikom. Przykładami tego typu organizacji są 

Europejskie Partnerstwo na rzecz Wydajności i  Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa, czy 

też System Innowacji w  Rolnictwie. Regiony wykazujące przewagę komparatywną są w  

większości województwami rolniczymi, na obszarze których działają ośrodki uniwersyteckie, 

ośrodki doradztwa rolniczego i  inne instytucje przyczyniające się do wzrostu innowacyjności 

polskiego rolnictwa. Należy także podkreślić, że proces adaptacji innowacji do pierwszego 

sektora jest długotrwały, a  w  rezultacie także efekty wdrażania innowacyjnych rozwiązań w  

rolnictwie, które przekładają się na zmiany strukturalne, ze względu na specyfikę sektora, 

pojawiać się będą w dłuższej  perspektywie czasu. 

W odniesieniu do sektora rolnego województwa warmińsko-mazurskiego rozwój 

inteligentnych specjalizacji uwzględnia wykorzystanie walorów ekologicznych regionu do 

produkcji zdrowej i wysokiej jakości żywności, która obejmuje obszary aktywności 

gospodarczej takie jak: chów i hodowla ryb oraz zwierząt, przetwórstwo spożywcze, 

produkcja i usługi na potrzeby hodowli zwierząt, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 

porolniczych, produkcja żywności nieprzetworzonej, produkcja maszyn dla rolnictwa czy 

nawozów.  

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa jest trudna w takich 

regionach, jak Warmia i Mazury, gdzie na jego potencjał składają się również obszary o 

wysokich walorach przyrodniczych (w tym duże powierzchnie objęte różnymi formami 

ochrony przyrody) z całą konsekwencją ograniczeń związanych z gospodarowaniem 

uwzględniającym zachowanie tych walorów. Dodatkowo nakładają się tu ograniczenia będące 

skutkiem wieloletniego funkcjonowania na tym obszarze państwowych gospodarstw rolnych 

(PGR-ów) i zmian w zagospodarowaniu przestrzeni rolniczej po ich prywatyzacji. Przyszłość 

regionu musi być postrzegana przez pryzmat tej specyfiki.  

Wielu autorów wskazuje, że uwarunkowania siedliskowe (warunki glebowe, wodne i 

klimatyczne) oraz zasoby ziemi są istotnymi czynnikami determinującymi możliwości 

rozwojowe gospodarstw rolnych. To one decydują o zastosowaniu konkretnych technologii 

uprawy, systemów utrzymania zwierząt, jak również o opłacalności i efektywności produkcji 

rolniczej. Podejmowane działania powinny skłaniać do wykorzystywania szans 

pozwalających dynamizować rozwój przy maksymalnym wykorzystaniu wewnętrznych 

zasobów regionu. Takie podejście wymaga świadomego kształtowania rozwoju, 

stymulowania go i zarządzania nim. W tym kontekście szansą dla regionów Polski jest dostęp 
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do środków finansowych UE, stanowiących instrumenty jej polityk. Instrumenty finansowe 

tych polityk mają szczególne znaczenie dla rozwoju regionów słabo zurbanizowanych, 

słabych ekonomicznie, w których rozwiązywanie bieżących problemów i realizacja 

opracowywanych koncepcji strategicznych napotykają na bariery wynikające z ograniczeń ich 

budżetów. Do takich regionów niewątpliwie zalicza się województwo warmińsko- mazurskie.  

W raporcie dotyczącym badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego 

przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego potencjał rolnictwa oceniono wysoko (Raport 2015). Podkreślano, 

że produkcja rolna jest wytwarzana w warunkach czystego środowiska naturalnego. Polska 

jest krajem, w którym zużycie nawozów i środków ochrony roślin w uprawach było zawsze 

niższe niż w większości krajów europejskich i to właśnie to relatywnie niskie historyczne 

wykorzystanie chemicznych środków produkcji w rolnictwie znacząco obniża ryzyko 

wystąpienia zanieczyszczeń produktów ekologicznych środkami niedozwolonymi w 

gospodarstwach ekologicznych.  

Można zatem uznać, że warunki środowiskowe, strukturalne jak również społeczne i 

historyczne powodują, że polskie rolnictwo jest wręcz predystynowane do stosowania 

ekologicznych metod produkcji żywności, a intensywny wzrost zarówno liczby gospodarstw 

rolnych, jak i powierzchni ekologicznych użytków rolnych w latach 2004-2013 sprawił, że 

potencjał produkcyjny rolnictwa ekologicznego szacowany był bardzo wysoko. Również w 

woj. warmińsko-mazurskim odnotowano w latach 2004-2013 widoczny trend związany z 

rosnącą liczbą gospodarstw ekologicznych, co czyniło województwo liderem w liczbie 

gospodarstw stosujących metody produkcji rolniczej, zarówno w porównaniach statycznych, 

jak i dynamicznych.  

Należy również podkreślić, że województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się  

korzystnymi warunkami środowiskowymi do prowadzenia produkcji rolnej metodami 

ekologicznymi. Opracowany przez IUNG w Puławach syntetyczny środowiskowy wskaźnik 

przydatności obszarów do produkcji ekologicznej (SŚWP)169 wskazuje, że  w województwie 

warmińsko-mazurskim wartość wskaźnika przydatności obszarów do produkcji ekologicznej 

wynosi prawie 179 i jest najwyższa w kraju  średnia dla kraju 125 (Stuczyński i in. 2007). 

                                                 
169 Opracowany przez IUNG w Puławach syntetyczny środowiskowy wskaźnik przydatności obszarów do 

produkcji ekologicznej (SŚWP) jest sumą wskaźników cząstkowych, których siła zależy od nadania im 

odpowiednich wag. Dla wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i powierzchni trwałych 

użytków zielonych przyjęto wagę 1,5. Rangę 1 nadano powierzchni zajmowanej przez obszary prawnie 

chronione. Z kolei ujemne wartości cechy odniesiono do powierzchni gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (-0,5) 

oraz powierzchni gleb użytków rolnych o zawartości metali ciężkich powyżej tła naturalnego i powierzchni 

zajmowanej przez gleby marginalne (-1,5).  
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Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego występuje wspomniane już strefowe 

zróżnicowanie warunków produkcji rolnej w kierunku północ – południe, przy czym 

korzystnymi warunkami środowiskowymi do prowadzenia produkcji rolnej w systemie 

rolnictwa ekologicznego charakteryzują się powiaty strefy środkowej województwa. Na te 

warunki w znacznym stopniu ma wpływ wartość WWRPP, duży udział trwałych użytków 

zielonych oraz powierzchni zajmowanej przez obszary prawnie chronione. Gleby o naturalnie 

wysokiej zawartości próchnicy charakteryzuje wysoka żyzność i naturalna zasobność w 

składniki pokarmowe, w tym zwłaszcza azot uruchamiany w procesach mineralizacji, co w 

znacznym stopniu determinuje plon w systemie rolnictwa ekologicznego. Z kolei trwałe 

użytki zielone pozwalają w większym stopniu zbilansować produkcję roślinną i zwierzęcą, 

która jest podstawą funkcjonowania rolnictwa zrównoważonego. Duży udział powierzchni 

prawnie chronionej to z kolei gwarancja czystego środowiska, w którym odbywa się 

produkcja rolnicza. A zatem województwo warmińskie posiada duży potencjał produkcyjny w 

zakresie możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego, jednak nie w pełni wykorzystany.  

Od 2013 roku zarówno w kraju, jak i woj. warmińsko-mazurskim nastąpiło 

wyhamowanie tendencji wzrostowej zarówno liczby, jak i powierzchni ekologicznych 

użytków rolnych, jednak dynamika tych zmian była różna. W latach 2013-2020 spadek liczby 

gospodarstw ekologicznych w kraju i województwie warmińsko-mazurskim był zbliżony i 

kształtował się na poziomie ok 23% (rys. 2), natomiast o ile spadek powierzchni 

ekologicznych użytków rolnych w kraju wyniósł blisko 24%, to w województwie warmińsko-

mazurskim było to zaledwie 6,4% (rys. 3). W województwie warmińsko-mazurskim w 2020 

roku funkcjonowało 3,2 tys. gospodarstw rolnych ekologicznych (prawie 16,1% wszystkich 

gospodarstw ekologicznych w Polsce). Charakterystyczną cechą rolnictwa ekologicznego w 

województwie warmińsko-mazurskim jest względnie wysoki udział dużych gospodarstw, w 

tym gospodarstw wielkopowierzchniowych w liczbie gospodarstw ogółem. Średnia 

powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w roku 2020 wynosiła 33,3 ha (w kraju 25,1) i co 

ważne w stosunku do roku 2013 wzrosła o 21,5 p.p., natomiast w kraju pozostała praktycznie 

na tym samym poziomie (2013 rok 25,2 ha, 2020 rok 25,1 ha). Oznacza to, że z 

ekologicznego systemu produkcji w województwie warmińsko-mazurskim wycofały się 

głównie gospodarstwa najmniejsze i/lub gospodarstwa, które tylko część ziemi użytkowały w 

systemie rolnictwa ekologicznego np. żeby uzyskać dodatkowe punkty ubiegając się o 

wsparcie w ramach niektórych działań WPR.   
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Rys. 2.  Liczba gospodarstw ekologicznych w woj. warmińsko-mazurskim i w Polsce w 

latach 2004-2020  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Raportów rolnictwa ekologicznego i 

materiałów IJHARS dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/ijhars/dane-o-rolnictwie-

ekologicznym 

 

 

 

 

Rys. 3.  Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w woj. warmińsko-mazurskim i w 

Polsce w latach 2004-2020 [w tys. ha] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Raportów rolnictwa ekologicznego i 

materiałów IJHARS dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/ijhars/dane-o-rolnictwie-

ekologicznym 
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Spadek zarówno liczby ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce  oraz 

powierzchni  ekologicznych użytków rolnych w Polsce nie przekłada się na rynek produktów 

ekologicznych, który wzrósł z 1.5 mln € w 2004 do około 314milionów€ w 2019 roku 

(Pawlewicz et al., 2020; Trávníček et al., 2021). Mimo dynamicznych zmian na rynku 

detalicznym, rynek pierwotny właścicieli gospodarstw ekologicznych charakteryzuje się 

jednak ograniczonym zbytem, sprzedażą przypadkową i brakiem trwałych umów oraz 

sprzedażą części surowców ekologicznych na rynkach żywności konwencjonalnej. Jest to 

wynik przede wszystkim rozdrobnienia i słabej koncentracji podaży w gospodarstwach 

ekologicznych, niewielkiej liczby podmiotów przetwórczych oraz słabo rozbudowanej sieci 

dystrybucji opartej przede wszystkim o produkty importowane. W gospodarstwach 

ekologicznych, wielu właścicieli uzupełnia dochody poza gospodarstwem (Komorowska, 

2015). W gospodarstwach ekologicznych wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej są niższe, 

niż przy produkcji konwencjonalnej. Przy ograniczonym rynku zbytu, premia cenowa (jeżeli 

uda się taką osiągnąć), nie gwarantuje odpowiednich dochodów. Dodatkowo przy rosnącej 

podaży rynkowej następuje zmiana trendu premii cenowych ekologicznych produktów 

żywnościowych co powoduje zmniejszenie przychodu przy niezmienionym poziomie 

sprzedaży (Pawlewicz, 2020).  

W kontekście inteligentnej specjalizacji pewne przeobrażenia w rolnictwie 

ekologicznym są nieuchronne, ponieważ wynikają ze zmieniającego się otoczenia społeczno-

ekonomicznego, instytucjonalnego i technologicznego. Rolnictwo ekologiczne nie może być 

spostrzegane jako cofnięta w czasie metoda produkcji będąca kalką rolnictwa tworzonego 

przez jego pionierów na początku XX wieku. Dla współczesnego rolnictwa ekologicznego 

kluczowe znaczenie ma możliwość zastosowania innowacyjnych rozwiązań 

agroekologicznych, które zwiększają jego konkurencyjność zachowując kluczowe zasady, na 

jakich się ono opiera. Tego typu zmiany są niezbędne i pożądane, pod warunkiem że nie 

naruszają tożsamości rolnictwa ekologicznego i przyczyniają się do zachowania jego 

trwałości (Łuczka 2021). Zagrożeniem jest do pewnego stopnia erozja standardów 

ekologicznych i ich liberalizacja, czego oczekują rolnicy i przetwórcy bardziej zainteresowani 

dostępem do rynku niż tradycyjnymi wartościami i ekologiczną ideologią (Lockie i in. 2000). 

Warto zauważyć, że również same zasady rolnictwa ekologicznego sformułowane przez 

IFOAM w latach 80. XX wieku uległy modyfikacji wraz z nowymi oczekiwaniami i 

wyzwaniami, przed jakimi współcześnie ono stoi.  
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W początkowym okresie formułowania się rolnictwa ekologicznego zakładano, że 

organizacja łańcucha dostaw będzie się opierać, i przez dłuższy czas opierała się, na bliskości 

przestrzennej producentów i konsumentów, m.in. dzięki krótkim i bezpośrednim kanałom 

dystrybucji. Jednak dynamiczny wzrost popytu na żywność ekologiczną przyciągał duży 

handel detaliczny, który przyczynił się z jednej strony do przekształcenia żywności 

ekologicznej w wysoce rentowny segment rynku, z drugiej do istotnych zmian w łańcuchu 

dostaw. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie dużych detalistów, wielu 

dotychczasowych konwencjonalnych producentów przyjęło normy ekologiczne, odnosząc się 

jednocześnie z dystansem do zasad rolnictwa ekologicznego. Część gospodarstw zaliczanych 

do tzw. głębokiego rolnictwa, które stosowały praktyki zgodne zasadami rolnictwa 

ekologicznego z coraz większym trudem utrzymywała sprzedaż w alternatywnych kanałach 

dystrybucji. Organizacja łańcucha dostaw oparta na bliskości producentów i konsumentów 

zaczęła traci swoją dynamikę wzrostu w miarę jak rosła dynamika sprzedaży żywności 

ekologicznej przez dużych detalistów. Niewątpliwie taka strategia przyczyniła się z jednej 

strony do wzrostu dostępności ekonomicznej produktów i świadomości ekologicznej 

konsumentów, a z drugiej stworzyła zagrożenie dla mniejszych sklepów specjalistycznych i 

sklepów spożywczych. Dlatego rosnąca sprzedaż żywności ekologicznej w supermarketach 

uznana za sukces rynkowy rolnictwa i żywności ekologicznej jest co najmniej 

problematyczna i stanowi wyzwanie. 

 

 

5.4. Innowacje jako czynnik determinujący inteligentne specjalizacje  

Szczególną wagę w koncepcji inteligentnych specjalizacji przypisuje się innowacji, 

jako niezbędnemu czynnikowi kształtującemu konkurencyjność regionu w danym sektorze 

gospodarki (Dzierżanowski 2013). Wzrost zainteresowania procesami innowacyjnymi wynika 

z przeświadczenia o kluczowej roli innowacji w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju. 

Nie ma wątpliwości, że poziom rozwoju rolnictwa jest warunkowany, m.in. jego 

innowacyjnością. Szybkość, efektywność i zakres wdrażania rozwiązań o charakterze 

innowacyjnym są istotnymi czynnikami unowocześniania i dostosowywania sektora rolnego 

do wymogów rynku, w tym również nadrabiania wieloletnich zapóźnień modernizacyjnych w 

stosunku do krajów UE. Innowacyjność w rolnictwie, która stała się priorytetowym aspektem 

rozwoju analizowanego sektora. Każde gospodarstwo rolne, dążąc do osiągnięcia możliwie 

najwyższej pozycji na rynku, powinno systematycznie wdrażać różnorodne instrumenty 
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Procesy innowacyjne obejmują usystematyzowany system tworzenia, rozwijania i 

upowszechniania nowych produktów, rozwiązań czy metod organizacyjnych, gwarantujących 

gospodarstwu elastyczność i szybkie reakcje na zmiany rynkowe. W zarządzaniu 

gospodarstwem istotne jest zarządzanie strategiczne. Reagując na trendy i zmiany zachodzące 

w sektorze rolnym można podejmować decyzje perspektywiczne i rozwiązywać problemy 

systemowo, kreując nowe możliwości rozwojowe i jednocześnie osiągać sukcesy na rynku 

(Wójcik, 2011). 

Koncepcja rozwoju innowacyjności w rolnictwie, a ściślej wdrażania rozwiązań o 

charakterze innowacyjnym jest realizowana od wielu już lat, z różnym skutkiem. Innowacje w 

rolnictwie korzystnie wpływają na wzrost produktywności, konkurencyjność produktu na 

rynku, czy też wzrost dochodów osiąganych przez gospodarstwa rolne. Ponadto wspierają one 

zrównoważony rozwój, przynosząc szereg korzyści dla ogółu społeczeństwa. W dążeniu do 

osiągnięcia wyższej dynamiki powstawania i implementacji nowych technologii w obszarze 

rolnictwa niezbędna jest jednak aktywna rola państwa, obejmująca swym zakresem zarówno 

wspieranie inwestycji w  samym sektorze produkcji rolniczej, jak i finansowanie badań i 

rozwoju w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (Foray 2009, Piecuch, Szarek 2018). 

Zwiększana jest w tym procesie także rola państwa, gdyż istotne jest tworzenie przestrzeni dla 

badań i innowacji (interwencjonizm) w ramach procesu specjalizowania się (Foray 2009).  

W literaturze przedmiotu pojęcie innowacji jest interpretowane wieloaspektowo, a  

studia literatury utwierdzają w przekonaniu, że bez względu na czas i miejsce innowacje na 

poziomie gospodarstwa, całego systemu rolnego, czy gospodarki w ogóle są ważne o tyle, że 

pokazują możliwości uzyskania korzyści konkurencyjnych, które są trwalsze i łatwiejsze do 

utrzymania niż korzyści oparte na polityce cenowej.  

Trudno wskazać jej jedną uniwersalną definicję, ponieważ innowacja może odnosić 

się do wielu płaszczyzn – technologicznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej jednak 

każda interpretacja nawiązuje do etymologii łacińkiego słowa ,,innovare‖ oznaczającego 

kreowanie nowych pomysłów, rozwiązań bądź słowa ,,innovati‖ (pol. odnowienie). Należy 

przy tym wskazać, że błędem jest utożsamianie innowacji wyłącznie z kreatywnością, 

racjonalizacją działań lub usprawnieniem. Zakres pojęcia jest zdecydowanie szerszy i bardziej 

wieloaspektowy (Buszko 2013, Chyłek i in. 2016). Trzeba bowiem pamiętać, że innowacja 

jest interdyscyplinarnym terminem, którego interpretacja różni się w poszczególnych 

dyscyplinach, chociaż w większości źródeł dominują dwa podejścia:  

 podejście procesowe, zgodnie z którym innowacja to: 
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- „wszelkie procesy twórczego myślenia zmierzające do zastosowania i użytkowania 

ulepszonych rozwiązań w technice, technologii, organizacji i życiu społecznym‖ (Pomykalski 

2001) 

- „proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie 

ich do praktycznego zastosowania‖ (Matusiak, 2005). 

- „proces zmian polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i 

wprowadzanie ich do praktycznego zastosowania‖ (Poroś, Ziemskow, 2017) 

 podejście wynikowe, określające innowacje w pojęciu czasowo-przestrzennym: 

- „innowacja to jakichkolwiek produkt, usługa lub pomysł, który jest postrzegany przez kogoś 

jako nowy‖ (Kotler 2000) 

- „innowacją jest wszystko to, co jest postrzegane przez człowieka jako nowe, niezależnie od 

obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy‖ (Rogers 2003). 

W odniesieniu do rolnictwa termin ten utożsamiany jest najczęściej z wprowadzaniem 

nowych technologii (innowacje technologiczne). Jak zauważa Porter (1990) rola innowacji 

sprowadza się do osiągania korzyści konkurencyjnych dzięki dostrzeżeniu albo odkryciu 

nowych i lepszych sposobów na konkurowanie z innymi podmiotami w danej gałęzi 

gospodarki i przeniesienie ich na rynek. Zdaniem autora innowacja może być zdefiniowana 

jako usprawnienie technologiczne i lepsze sposoby produkowania towarów, które będą 

uwidocznione m.in. w: zmianach produktu, procesu technologicznego, nowatorskim 

podejściu do kwestii marketingu, nowych rozwiązaniach dystrybucyjnych. W odniesieniu do 

produkcji rolniczej istotne wydają się dwa pierwsze obszary zmian – zmiany cech produktu i 

wprowadzanie nowych technologii. Nowe techniki marketingowe i rozwiązania 

dystrybucyjne dotyczą nie tylko grupy producentów, a wręcz systemu organizacji rynku. 

Można więc przyjąć tezę, że o innowacyjności gospodarstwa stanowi stopień powiązania 

gospodarstwa z rynkiem (przynależność rolnika do grupy producenckiej lub marketingowej- 

więzi kooperacyjne, umowy kontraktacyjne, ogólna aktywność na rynku środków do 

produkcji i produktów rolniczych). 

Innowacje rolnicze mają charakter procesowy ponieważ obejmują sekwencję zdarzeń 

zaczynając od powstania pomysłu, poprzez prace badawczo-rozwojowe i projektowe, 

produkcję, marketing i upowszechnianie nowego rozwiązania. Podstawą procesów 

innowacyjnych i głównym czynnikiem postępu, co zaznaczono wcześniej, jest człowiek, jego 

intelekt, kompetencje, postawy, posiadane umiejętności itp. A zatem człowiek w sytuacji 

innowacyjnej to ten, kto tworzy nowe rzeczy lub uczestniczy w ich wytwarzaniu, uczy się 
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nowych rzeczy i je stosuje, aktywnie oddziałuje na innych w celu przyswojenia nowych 

rozwiązań. Można powiedzieć, że producent rolny wprowadzając innowację jest poniekąd 

ostatnim ale równie ważnym ogniwem w omawianym ciągu przyczynowo-skutkowym. 

Innowacyjność w rolnictwie musi uwzględniać  charakterystyczne cechy tego sektora 

gospodarki (Nawrocki 2012, Kiełbasa i Puchała 2015), głównie przestrzenny charakter 

produkcji oraz ścisłą zależność między konkurencyjnością gospodarstw, wydajnością 

produkcji i jakością oferowanych produktów a postępem technologicznym i biologicznym 

(Kałuża i Ginter 2014). Duża część badaczy wskazuje również że konieczność poszukiwania i 

wprowadzania w praktykę nowych rozwiązań w rolnictwie  wynika bezpośrednio z 

uwarunkowań: 

- klimatycznych (postępujące zmiany klimatyczne wymuszają poszukiwanie nowych 

technologii, odmian i rozwiązań organizacyjnych), 

- ekonomicznych (m. in. poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu), 

- oraz społecznych - zmieniające się preferencje konsumentów mają bezpośredni 

wpływ na wysokość podaży na dany produkt (Kotlarska-Bobińska i in. 2001). 

Analiza literatury dotyczącej istoty innowacji pozwala stwierdzić, że jest ona 

zjawiskiem społecznie złożonym, skomplikowanym i trudnym. Wynika to z faktu, że 

innowacje są niejako wypadkową wielu sfer, w tym m.in.: nauki, techniki, produkcji, 

zarządzania, łącząc tym samym w sobie cechy wszystkich z nich. Współcześnie rozumianą 

innowację cechuje: interakcyjny i multidyscyplinarny charakter, lokalizacja, proces integracji 

i uczenia się, społeczny charakter, kreatywna destrukcja, kulturowe źródło w procesie 

historycznym oraz wysoki koszt i ryzyko. Interakcyjny i multidyscyplinarny charakter 

innowacji oznacza, że jest ona wielosekwencyjnym procesem funkcjonowania odrębnych, 

sprzężonych i współzależnych faz. Istnieje więc potrzeba tzw. „inwestowania w kontakty‖, 

czyli budowania relacji gospodarstw rolnych z innymi lokalnymi partnerami, rolnikami, 

dostawcami środków do produkcji, pośrednikami, ośrodkami doradczymi etc. Lokalny 

charakter (zlokalizowanie) innowacji wynika z faktu, że powstawanie i dyfuzja innowacji 

odbywa się w konkretnej przestrzeni. Przeniesienie innowacji jest niemożliwe, jeśli nie 

istnieje w innym miejscu przestrzeni inny zorganizowany układ innowacyjny.  

 

5.5. Czynnik ludzki w procesach innowacyjnych 

Skala i tempo procesów innowacyjnych w rolnictwie w bardzo dużym stopniu zależy 

od   czynnika ludzkiego, postaw innowacyjnych, wieku i wykształcenia rolników. Dbałość 
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o rozwijanie potencjału twórczego, kreatywnego zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie jest 

kluczowym punktem wyjścia do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

Kreatywność jest jedną z cech opisujących indywidualną charakterystykę każdego człowieka, 

a jej poziom jest ważnym wyznacznikiem jego innowacyjności. Kreatywność nie jest celem 

samym w sobie, stanowi ukierunkowane działanie, które pozwala uzewnętrznić pomysły 

i twórcze idee. W takiej perspektywie kreatywność wymaga tworzenia dogodnych warunków 

dla jej przejawiania i wiąże się zawsze z nakreśleniem kierunków działania i określeniem 

celów do realizacji. 

Kreatywność ludzi wynika głównie z ich wewnętrznej motywacji, czyli ciekawości, 

potrzeby lub szansy tworzenia czegoś nowego. Indywidualna twórczość oznacza motywację 

do pracy nad czymś, co jest interesujące, angażujące i stanowi satysfakcjonujące wyzwanie. 

Poziom tej wewnętrznej motywacji w dużym stopniu zależy od środowiska społecznego, 

które oddziałuje i wpływa na kreatywność danej osoby (Krawczyk-Sokołowska, 2018). 

Kreatywność wiąże się z twórczym myśleniem i jest cechą każdej jednostki ludzkiej. 

Połączenie kreatywności naturalnej z posiadaną wiedzą tworzy sprawność kreatywną. W 

zakresie wykształcenia ważny jest nie tyle miernik ilościowy, co jakościowy. W programach 

nauczania na wszystkich poziomach kształcenia powinny znaleźć się treści z zakresu edukacji 

menedżerskiej (głównie marketingowej) oraz edukacji innowacyjnej (kształtującej 

kompetencje innowacyjne). I chociaż tempo i zakres wprowadzania innowacji jest w dużym 

stopniu zależny od uwarunkowań psychospołecznych jednostek adaptujących, odpowiednio 

wczesna edukacja innowacyjna, jest w stanie korzystnie wpłynąć na zmianę postaw i znacznie 

podnieść kompetencje innowacyjne. Twórcze myślenie zależne jest od cech osobowości 

związanych z niezależnością, samodyscypliną, orientacją na podejmowanie ryzyka, 

wytrwałością oraz odpornością na stres i względny brak troski o społeczną akceptację. 

Kompetencje i twórcze myślenie decydują o tym, co dana osoba jest w stanie zrobić realizując 

zadanie czy rozwiązując problem. Osoby kreatywne charakteryzuje: bogata wiedza z danej 

dziedziny, rozwinięte umiejętności, uważają swoją pracę za wewnętrznie motywującą, 

są niezależni, mają niekonwencjonalne podejście do ryzyka, mają szerokie zainteresowania 

i dużą otwartość na nowe doświadczenia. Postawę kreatywną cechuje otwartość, niezależność 

i oryginalność, a także wrażliwość i zdolność godzenia przeciwstawnych wartości (Skrzypek 

2014). Kreatywność determinuje procesu dochodzenia przez pracowników do innowacyjnych 

rozwiązań i pomysłów (Kożusznik, 2010). 
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Postawa rolników wobec zmian i nowości jest szczególnie ważna w procesie dyfuzji 

innowacji. Ogólną postawę wobec zmiany można przedstawić jako cechę zmieniającą się 

między maksymalnym, a minimalnym natężeniem na kontinuum między postawą 

transgresyjną- podejmowanie działań inwencyjnych i ekspansywnych, wykraczających poza 

typowe granice działania, a inercyjną, czyli dążeniem do zachowania status quo. 

Postawy innowacyjne rolników są więc silnie uzależnione od ogólnego ich stosunku 

wobec wszelkich zmian. Zgodnie z koncepcją behawiorystyczną postawa ujawnia się w 

zachowaniu. Należy jednak pamiętać, że postaw innowacyjnych nie można rozpatrywać i 

oceniać wyłącznie przez pryzmat działań motorycznych. Psychologowie społeczni podają 

wiele przykładów na istnienie niezgodności zachowań i postaw, a cytowane przez nich 

przykłady ilustrujące ową niezgodność wykazują istnienie rozbieżności pomiędzy 

podejmowanym działaniem, a emocjonalnym stosunkiem do przedmiotu postaw. Generalnie 

jednak można przyjąć, że pod wpływem ogólnej postawy wobec zmiany kształtuje się 

specyficzna postawa wobec konkretnej innowacji. 

W zasadzie można  wyróżnić trojakiego rodzaju postawy rolników wobec innowacji: 

- aktywną, która cechuje się otwartością na zmiany i nowości, podejmowaniem licznych 

przedsięwzięć, zwłaszcza w zakresie zmian dostosowawczych do warunków gospodarki 

rynkowej, chęcią współdziałania z innymi podmiotami; 

- częściowo pasywną – wyrażającą się nastawieniem na przetrwanie, podejmowaniem 

decyzji z wyjątkową ostrożnością; 

- bierną, poddającą się biegowi wydarzeń, utożsamianą często z brakiem umiejętności 

podejmowania decyzji. 

Badania dyfuzji i transferu obejmują na przykład diagnozę procesu dyfuzji innowacji 

w organizacji, czyli powiększania się grupy ludzi podejmujących decyzje o stosowaniu 

nowości oraz badanie mechanizmów transferu innowacji; podkreślają także znaczenie 

„kompetencji transferowych‖. Badania dotyczą też czynników rozpowszechniania się 

innowacji poza organizacją (Kożusznik, 2010). 

Odnosząc ten podział do wyników badań własnych, wiele czynników wskazuje, że  

respondenci zaliczają się do środkowej grupy, czyli nastawionych na przetrwanie, 

podejmujących decyzje z wyjątkową ostrożnością.  

Badania procesu przyswajania innowacji i oporów wobec zmian to między innymi 

badanie kierowania zmianą i niepewnością. Badania znaczenia partycypacji w procesie 

przyswajania innowacji, dopasowania taktyk wpływu i stylu kierowania do fazy procesu 
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innowacyjnego przyniosły szereg konkretnych propozycji rozwiązań w zakresie wspomagania 

skuteczności procesu innowacyjnego (Kożusznik, 2010). Wprowadzanie innowacyjnych 

rozwiązań w przedsiębiorstwach, czy gospodarstwach rolnych jest przykładem zmiany, a 

każda zmiana z jednej strony wywołuje lęk a, z drugiej zaś budzi nadzieję na poprawę 

warunków pracy czy też na bardziej interesujące zadania. Lęk i nadzieja to zjawiska 

podmiotowe, będące regulatorami wewnętrznymi zachowania się człowieka. Są to 

mechanizmy regulacji emocjonalnej. W sytuacji zmiany mechanizmy te zostają uruchomione, 

ponieważ sytuacja zmiany może być zarówno źródłem zagrożenia, jak i korzyści dla 

człowieka. Lęki i nadzieje to zatem nie dwa krańce tego samego kontinuum, lecz różne 

wymiary psychologiczne, „pulsujące‖ w sytuacji zmiany i ukierunkowujące percepcję 

jednostki na zagrożenia, ale i na wyzwania sytuacji (Kożusznik, 2010). 

Bariery procesów innowacyjnych również w rolnictwie, mają charakter psychologiczny i 

w dużym stopniu ich powodzenie zależy od pokonania blokad, barier i hamulców natury 

psychologicznej. Najwięcej barier występuje na poziomie podejmowania decyzji, ale 

przeszkody występują na każdym etapie procesu innowacyjnego. J. Shanteau i C. Rohrbaugh 

(2000) zdefiniowali najczęściej występujące bariery jako: ryzyko i niepewność, ograniczenia 

czasowe, niezgodność z priorytetami, brak zasobów, brak opłacalności (payback), złe 

podejmowanie decyzji, opór organizacyjny, brak lidera, historia dawnych porażek. Trzy 

pierwsze bariery w ocenie badanych mają wpływ na wdrażanie innowacji praktycznie na 

wszystkich szczeblach procesu. Są to bariery o charakterze psychologicznym, które 

wstrzymują innowacje na wszystkich jej etapach. Postrzeganie ryzyka i odczuwanie 

niepewności dotyczy większości ludzi i jest to czynnik w pierwszym rzędzie powstrzymujący 

innowacyjność. Zmiana wywołuje napięcie, gdy innowacja staje się koniecznością dla 

przedsiębiorstw, gospodarstw, aby mogły one przetrwać na rynku. Ponadto psychologiczny 

charakter tych barier oscyluje najczęściej wokół: 

 braku poczucia bezpieczeństwa,  

 braku poczucia sensu zmiany;  

 możliwej strata pozycji i relacji społecznych, 

 niedogodności i obciążenia związanych z wprowadzaniem innowacji, 

 możliwości wystąpienia nieprzewidzianych negatywnych skutków zmian, 

 poczucie niepewności. 

Pokonanie psychologicznych barier innowacyjności wymaga opanowania szeregu 

psychologicznych narzędzi. Po pierwsze, są to umiejętności psychologicznego doboru ludzi 
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na stanowiska, na których ważna jest proinnowacyjność, skłonność do przejmowania 

odpowiedzialności, wiara we własne kompetencje i skuteczność podejmowanych działań, 

kreatywność, oryginalność. Ponadto, do cennych właściwości ludzi na takich stanowiskach 

zaliczają się umiejętności budowania innowacyjnych zespołów (atmosfery, procesów 

wspólnego uczenia się i komunikacji), formułowanie podzielanych przez członków zespołu 

celów (które są postrzegane jako jasne i osiągalne), partycypacja w podejmowaniu decyzji i 

kierowaniu, poczucie bezpieczeństwa, motywowanie do innowacji oraz poczucie akceptacji i 

wsparcia innowacji wśród członków zespołu. Niezwykle ważne są także umiejętności 

komunikacji (transferu oraz integracji wiedzy i informacji, oparte na nieograniczającej 

działania pracowników kontroli i na świadomości znaczenia komunikacji) oraz 

psychologiczne umiejętności kierowania (umiejętność stosowania różnych taktyk wpływu, 

dostosowywanie ich do wymagań sytuacji, umiejętność udzielania wsparcia podwładnym i 

zrozumienie dla ich indywidualności, szacunek do wartości i celów pracowników, szacunek 

dla mniejszości i umiejętność wykorzystania jej kreatywności (Kożusznik, 2010). 

Reasumując, warto przytoczyć zidentyfikowane przez E. Skrzypka (2003) cechy rolnika 

zarządzającego innowacyjnym gospodarstwem rolnym: 

 umiejętność obserwacji i przewidywania zmian w rolnictwie i najbliższym otoczeniu, 

 stosowanie sprawdzonych metod uzyskiwania i analizy informacji, 

 śledzenie aktualnych trendów rynkowych, produktowych i konsumenckich, 

 odpowiednie zarządzanie czasem do walki z konkurencją, 

 stałe rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności m.in. poprzez szkolenia, 

 traktowanie zmian jako szansy i możliwości do wdrożenia innowacji. 

W związku z powyższym, oczywistym jest, że procesów innowacyjnych w rolnictwie nie 

można analizować wyłącznie w odniesieniu do rolnika i gospodarstwa rolnego, ale w 

kontekście całych systemów innowacyjnych.  

 

5.6. Motywy podejmowania działań innowacyjnych w rolnictwie  

Rolnik wielokrotnie podejmuje decyzje związane z modernizacją swojego 

gospodarstwa. Mechanizmem odpowiedzialnym za wybór działań jest motywacja. Ważnym 

jest jednak określenie czynników, które wpływają na gotowość jednostki do podejmowania 

działań. W literaturze przedmiotu najczęściej dzieli się motywacje na wewnętrzne- 

pobudzające do działania i zewnętrzne- stwarzające zachętę do działania. Ponadto, motywacja 

może mieć charakter negatywny, czyli kary w szerokim znaczeniu psychologicznym, np. 
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konieczność rezygnacji z prowadzonej produkcji rolnej, oraz pozytywny – nagrody, np. 

gratyfikacje finansowe, uznanie w środowisku itp. 

Motywacje do wprowadzania innowacji wśród rolników mogą mieć zróżnicowaną 

formę. Najczęściej jest to potrzeba poprawy dochodowości i opłacalności produkcji, ale 

również wymagania konkurencyjne rynku czy zmiana warunków środowiskowo-

klimatycznych. Socjologowie wyróżniają kilka elementów wpływających na podjęcie decyzji 

o wprowadzeniu innowacji: przewaga nowych rozwiązań nad obecnymi, zgodność z 

funkcjonującymi metodami działania, poziom skomplikowania oraz możliwość oceny 

technologii przez zainteresowany nią podmiot (Mirkowska 2010). 

Najczęściej wskazywane w literaturze motywy przyswajania innowacji, to potencjalne 

korzyści ekonomiczne i ergonomiczne. Potwierdzają to wyniki badań własnych, które 

wskazują, że najczęstszym motywem podejmowania działań innowacyjnych objętych 

nadaniami rolników były korzyści ekonomiczne związane z obniżeniem kosztów produkcji, 

zwiększeniem wielkości produkcji i wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży płodów rolnych. 

Czynniki te są powiązane z bieżącą sytuacją gospodarstw rolnych, perspektywą ich 

funkcjonowania w przyszłości oraz zapotrzebowaniem na  produkty rolne. Należy tu włączyć 

także subwencje udzielane gospodarstwom rolnym przez państwo oraz w ramach wspólnej 

polityki rolnej, chociaż  zaskakuje fakt, że tylko ok. 10% respondentów wskazało na 

możliwość skorzystania z funduszy unijnych na inwestycje proinnowacyjne Zależności 

pomiędzy tymi czynnikami mają charakter złożony i w dodatku nieliniowy, ponieważ 

wzrostowi poziomu dochodów nie zawsze towarzyszy wzrost skłonności do wprowadzania w 

gospodarstwach rozwiązań innowacyjnych.  

Korzyści ergonomiczne, związane z podniesieniem wydajności pracy, pozwalają 

wykonać tę samą czynność w zdecydowanie krótszym czasie, a ponadto zwykle są związane z  

eliminowaniem uciążliwej pracy fizycznej.  

Niepokoją natomiast niskie wskazania rolników na motywy związane z 

uwarunkowaniami psychospołecznymi. W zasadzie tylko co 5-ty rolnik wskazał na chęć 

modernizacji technologii produkcji, nie oczekując szybkich korzyści ekonomicznych, czy 

ergonomicznych. Wiele wskazuje, że ta grupa rolników prezentuje postawy proinnowacyjne, 

wynikające po prostu z chęci  wprowadzenia nowych technologii. Zdaniem objętych 

badaniami doradców skutecznym systemem zachęt do wprowadzania innowacji będzie w 

pierwszej kolejności poprawa opłacalności produkcji rolnej (podniesienie wydajności 

produkcji, niższe koszty produkcji, większe możliwości zbytu płodów rolnych po korzystnych 
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cenach), następnie niejako po spełnieniu poprzedniego warunku system zachęt materialnych, 

a przede wszystkim możliwość skorzystania z funduszy unijnych (rys. 4). 

 

Rys. 4.  Motywy działań proinnowacyjnych   

Źródło: Badania własne  

 

W rolnictwie działalność innowacyjna napotyka wiele barier, m.in. rozdrobnioną strukturę 

agrarną, niski poziom wiedzy rolników, niewystarczającą ilość środków produkcji oraz 

niepewność przyszłości gospodarstw (Wójcicki 2000). Jedną z barier rozwoju innowacyjności 

jest też niechęć producentów (rolników) do podejmowania ryzyka związanego z 

wprowadzaniem nowych rozwiązań 

 

5. 7. Determinanty procesów innowacyjnych w rolnictwie  

 Stosunkowo niska innowacyjność polskiego rolnictwa jest jedną z podstawowych 

barier jego rozwoju. Należy tu jednak zaznaczyć, że innowacje interpretowane są bardzo 

szeroko, a działania innowacyjne lub wspierające innowacyjność rozumiane są jako 

podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia, rozwój infrastruktury (zwłaszcza 

teleinformatycznej), podnoszenie sprawności działania służb publicznych, a zatem tak 

szerokie ujęcie innowacji powoduje również rozszerzenie spektrum czynników, które 

warunkują procesy innowacyjne. 

Analiza literatury dotyczącej procesów innowacyjnych w rolnictwie oraz wyniki badań 

własnych pozwalają na wyłonienie następujących czynników oddziałujących stymulująco na 

procesy wdrażania innowacji w gospodarstwach rolnych:  

- szybka i rzetelna informacja o innowacjach (infrastruktura teleinformatyczna), 

- stabilna polityka rolna,  
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- uwarunkowania rynkowe (wzrost jakości produktów, konkurencja na rynku), 

- system instytucji wspierania i transferu innowacji i postępu rolniczego, 

- dostępność kapitału i kredytów, 

- system zachęt i motywacji proinnowacyjnych, 

- sprawna współpraca i zacieśnienie kontaktów nauka - praktyka, 

- poziom wykształcenia i kwalifikacje, 

- sprawny system kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

- cechy osobowościowe rolników, w tym kompetencje innowacyjne (opisane we 

wcześniejszym rozdziale). 

Identyfikacja czynników warunkujących procesy innowacyjne jest szczególnie ważna 

z punktu widzenia poszukiwania skutecznych stymulujących procesy innowacyjne w 

rolnictwie.  Obserwowana tendencja spadku opłacalności produkcji rolniczej powoduje 

wyraźne obniżenie dochodów w gospodarstwach rolnych. Anachroniczna struktura agrarna, 

wyraźny niedorozwój instytucji otoczenia rolnictwa (brak sprawnego systemu bankowego, 

informacyjnego, poradnictwa prawno-ekonomicznego, instytucji rynku rolnego i wielu 

innych) oraz niski poziom wyposażenia w środki produkcji, to kolejne przesłanki 

przemawiające za podjęciem próby rozpoznania wpływu skutków zapaści w rolnictwie na 

stan i poziom jego innowacyjności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1.  Czynniki warunkujące procesy innowacyjne w gospodarstwach rolnych 

C Z Y N N I K I 

WEWNETRZNE  ZEWNĘTRZNE 

I. Środowisko przyrodnicze 

1. Zasoby ziemi 

a) areał i jakość 

b) ukształtowanie terenu 

c) stosunki wodne 

 1. Czynniki klimatyczne 

a) rozkład temperatur 

b) rozkład i ilość opadów 

c) długość okresu wegetacyjnego 

II. Czynnik ludzki 
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1. Wiek 

2. Postawy innowacyjne 

3. Kompetencje innowacyjne; 

a) wykształcenie 

b) wiedza, umiejętności zawodowe 

4. Przyzwyczajenie, tradycja 

 1.Dostęp do informacji o nowych  

technologiach 

2. Presja ze strony;  

a) doradców rolnych 

b) otoczenia 

3. Poziom kultury rolnej i ogólnej w 

danym rejonie 

III. Czynniki organizacyjne 

1. Skala produkcji 

2. Struktura produkcji 

3. Organizacja produkcji 

4. Technologie produkcji 

 1. Formy produkcyjnej obsługi 

rolnictwa (zaopatrzenie w środki 

produkcji, rynki zbytu) 

2. Postęp technologiczny w regionie 

3. Wsparcie instytucjonalne (doradztwo, 

Pomoc organizacyjna doradców, 

zrzeszeń producentów 

IV. Czynniki ekonomiczne 

1. Zasoby finansowe gospodarstw 

2. Przewidywana opłacalność zmian 

technologii 

3. Korzyści ekonomiczne, ergonomiczne 

4. Ryzyko produkcyjne i ekonomiczne 

związane z wprowadzeniem nowych 

technologii 

 1. Opłacalności produkcji (relacje cen 

produktów do środków produkcji) 

2. Parytet dochodów ludności w 

regionie 

3. Możliwości kredytowe 

4. Inne wsparcie finansowe (dotacje, 

ulgi) 

V. Czynniki materialne 

1. Posiadane środki produkcji w 

gospodarstwie 

2. Możliwe do uzyskania parametry 

techniczne różnych technologii 

wytwarzania 

 1. Możliwości pozyskania środków 

produkcji z zewnątrz 

2. Dostępność nowych odmian roślin i 

ras zwierząt 

3. Rozwój infrastruktury danego 

regionu 

VI. Inne czynniki 

  1. Technologie konkurencyjne 

2. Poziom technologicznego rozwoju 

kraju 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie literatury  

 

Proces powstawania innowacji jest zwykle złożony. Dlatego wiele czynników na różnych 

etapach wdrażania nowych rozwiązań może utrudniać prowadzenie działalności 

innowacyjnej. Występujące bariery mogą być przyczyną niepodejmowania żadnej 

działalności innowacyjnej, przerwania jej, a także spowolnienia takiej działalności. 

Relatywnie największe znaczenie respondenci przypisali barierom finansowych. Zdaniem 

badanych rolników, jednym z najważniejszych czynników ograniczających prowadzenie 

działalności innowacyjnej  jest brak własnych środków finansowych (62,4%), oraz są zbyt 

wysokie koszty takiej działalności (55,2%). Przeszkodą w podejmowaniu działalności 
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innowacyjnej jest zatem zarówno brak własnych środków finansowych, jak również trudność 

z  pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Badania prowadzone przez innych 

autorów wskazują, że czynniki finansowe należą do głównych barier wprowadzania innowacji 

także w wielu działach i sektorach gospodarki, m.in. w sektorze MSP (Mądra 2013), 

w przemyśle spożywczym (Nieć 2011) oraz w branży turystycznej (Najda-Janoszka 2014). 

Barierą procesów innowacyjnych w sektorze rolnym są nie tyle, ograniczone i trudnodostępne 

źródła kredytowania, co raczej brak źródeł współfinansowania inwestycji rolnych i 

skutecznego systemu zachęt i motywacji proinnowacyjnych. Wyniki badań wskazują, że 

rolnicy boją się inwestowania opartego wyłącznie o kredyty, natomiast częściej są w stanie 

wygenerować własne, bądź zapożyczone od osób bliskich, środki finansowe przy korzystnych 

zachętach materialnych (dotacje, zwolnienia podatkowe itp.).  

Kolejnym obszarem stanowiącym, zdaniem badanych, ograniczenie wprowadzania 

innowacji jest polityka rządu. Badani rolnicy uznali, że polityka rządu nie sprzyja 

wprowadzaniu nowych rozwiązań, a i wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem podejmowania 

działań innowacyjnych. Jak podkreśla J. Mądra (2013), państwo powinno prowadzić politykę 

innowacyjną, polegającą na wspieraniu działalności innowacyjnej poszczególnych 

podmiotów. Powinien być też tworzony w  państwie klimat innowacyjny, który umożliwiłby 

wykorzystywanie osiągnięć naukowych, działalności B+R, nowych rozwiązań 

organizacyjnych i technicznych. Inni autorzy wskazują natomiast, że państwo powinno 

tworzyć dobre prawo, dbać o  jego przestrzeganie, eliminować biurokrację oraz usuwać 

przepisy utrudniające współpracę między podmiotami a  placówkami naukowymi (Panek 

2009).  

Objęci badaniami rolnicy dostrzegli także bariery wprowadzania innowacji 

o  charakterze rynkowym. Wśród nich za zdecydowanie najważniejszy czynnik, który może 

stanowić przeszkodę we wdrażaniu innowacji, uznano zbyt duże ryzyko podejmowania 

działań innowacyjnych. W opinii co trzeciego respondenta ten czynnik ogranicza 

wprowadzanie innowacji, duże ryzyko podejmowania działań innowacyjnych w  podobnym 

stopniu ogranicza wprowadzanie nowych rozwiązań jak zła polityka rządu. 

Z  przeprowadzonych badań wynika, że  respondenci stosunkowo często wskazywali na 

bariery organizacyjno-techniczne. Zdaniem objętych badaniami rolników pewne utrudnienie 

we wdrażaniu innowacji stanowi także brak infrastruktury technicznej do wprowadzania 

rozwiązań innowacyjnych (12,4% respondentów), trudności w znalezieniu partnerów do 

współpracy (6,8%), brak wykwalifikowanego personelu (5,6%), brak dostatecznego 



277 

 

rozpoznania rzeczywistych potrzeb rynkowych w zakresie potrzebnych innowacji (5,2%) oraz 

specyfika rynku niewymagająca ponoszenia nakładów innowacyjnych (4,8%).  

Warto podkreślić, że niewielkie znaczenie respondenci przypisywali czynnikom 

takim, jak: brak dostępu do informacji na temat nowych technologii oraz brak dostępu do 

informacji na temat dostępności źródeł finansowania, co może oznaczać, że bariery te w 

znacznym stopniu udało się wyeliminować (rys. 5) 

 

 

 

Rys. 5.  Bariery podejmowania działań proinnowacyjnych w opinii rolników  

Źródło: Badania własne  

 

W opinii E. K. Chyłka (2011) bariery skutecznego transferu wyników badań do 

praktyki i wdrażania innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich 

związane są z istniejącymi  uwarunkowania związanymi z trudnościami realizacji reform 

systemowych powiązanych z polityką rolną, brakiem synchronizacji polityki rolnej z polityką 

naukową i naukowo-techniczną, brakiem wyznaczenia priorytetowych obszarów działalności 

gospodarczej i społecznej państwa w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich 

oraz brakiem rozwiązań politycznych na rzecz innowacyjności oraz intensyfikacji wdrożeń. 

Również po stronie odbiorców wyników badań występują bariery, których wyeliminowanie 

powinno przyspieszyć i udrożnić proces wdrażania innowacji. Do najistotniejszych barier 

zaliczyć należy między innymi: brak wiedzy merytorycznej w społeczeństwie o wartości 

opracowań naukowych, niski poziom wiedzy z zakresu nowoczesnych i konkurencyjnych 

metod produkcji, niedobór własnych środków finansowych oraz wysokie koszty kredytu 

inwestycyjnego i niechęć do korzystania z tej formy wsparcia przy wdrażaniu innowacji. 
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Wiele z tych barier zidentyfikowanych 10 lat temu jest wciąż aktualna, co dowodzi, że 

stymulowanie procesów innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach 

wiejskich, jest szczególnie trudne, nawet w sytuacji gdy istnieje wiele instrumentów, również 

finansowych . 

 

5.8. Źródła informacji o innowacjach  

Podejmowanie decyzji związanych z wprowadzaniem innowacji, w tym również 

rolniczych, wskazuje na ścisły związek między informacją a innowacją. Procesy innowacyjne, 

warunkowane są w dużym stopniu dostępnością innowacji. Cecha ta oznacza, że ewentualny 

proces adaptacji innowacji jest zależny od faktu, czy i w jakim zakresie informacje o 

innowacji dotrą do rolników. Ponadto dostępność innowacji jest jednym z warunków skali i 

tempa jej zastosowania w rolnictwie (wynika to z dodatniej korelacji pomiędzy procesami 

dyfuzji i adaptacji innowacji). A zatem zwiększenie dostępności źródeł informacji o 

innowacjach, stymulowanie postaw proinnowacyjnych i działań inicjujących tworzenie 

kultury innowacyjnej, propagowanie rozwiązań innowacyjnych, tworzenie platform wymiany 

informacji o innowacjach oraz dotyczących możliwości finansowania projektów 

innowacyjnych przyczyni się zarówno do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw 

zajmujących się produkcją rolną, jak i powiązanych z nimi, funkcjonujących w gospodarce 

żywnościowej. Istotny wydaje się problem dostępności informacji o nowych rozwiązaniach 

oraz ich wykorzystanie w kształtowaniu postaw innowacyjnych.  

Ponieważ proces wprowadzania innowacji jest procesem wieloetapowym na początku, 

w trakcie i na końcu procesu wykorzystywane są różne źródła informacji. Proces 

innowacyjno-decyzyjny rozpoczyna się od etapu usłyszenia o innowacji, następnie 

formułowania postawy wobec innowacji, decydowania się na jej przyjęcie lub odrzucenie, 

wprowadzania (lub nie) nowych idei oraz szukania potwierdzenia słuszności podjętej decyzji.  

Adaptacja zalecanych innowacyjnych rozwiązań zależy zatem od kilku warunków: 

 poznanie postaw i problemów rolników oraz ich potrzeb i oczekiwań, 

 dostosowanie sposobu przekazywania informacji do sposobu myślenia i wiedzy 

rolników, np. zrozumiałe słownictwo itd., 

 dostosowanie informacji do potrzeb i oczekiwań rolników, 

 dostosowanie informacji do środków i możliwości, jakimi dysponuje rolnik. 

Spełnienie powyższych warunków poprzez masowe środki przekazu jest praktycznie 

niemożliwe. W związku z powyższym wzrasta rola nie tylko personalnych źródeł wiedzy, ale 
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również internetu. Potwierdziły badania własne z których wynika, że najczęstszym źródłem 

informacji o innowacjach byli doradcy, głównie pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego 

oraz internet.  

Rola personalnych źródeł informacji, czyli możliwość bezpośredniego kontaktu z 

drugim człowiekiem wynika z wieloletnich tradycji pracy z rolnikami, gdzie doradcy 

terenowi wykazywali się kompetencją, wiedzą i okazywali się pomocni w rozwiązywaniu 

podstawowych problemów rolników. Rozpatrując miejsce i rolę doradców w systemie 

transferu innowacji rolniczych, nie sposób pominąć ich kompetencji innowacyjnych, 

rozumianych jako stosunkowo najbardziej bezpośrednie przygotowanie do wprowadzania 

innowacji, oparte na przyswojeniu doświadczeń praktycznych i odpowiedniej wiedzy 

naukowej.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że równie ważnym źródłem informacji o 

innowacjach jest internet. Wskazałao na niego również ponad 73% objętych badaniami 

właścicieli gospodarstw rolnych. Wzrost roli internetu, wynika przede wszystkim z jego 

dostępności. Obecnie internet staje się coraz bardziej powszechnym i wygodnym 

instrumentem przekazu informacji również na obszarach wiejskich. Obecnie do istotnych 

źródeł pozyskiwania informacji o innowacjach przez przedsiębiorców zalicza się m.in. 

branżowe i ogólnoinformacyjne serwisy internetowe, tj. np. Portal Innowacji, baza wiedzy o 

nowych technologiach Ministerstwa Gospodarki, serwis CORDIS, Europe Innova, European 

Cluster Observatory, InnovationTools, Enterprise Europe Network itp. 

[www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95077.asp] (Chrobocińska i in 2017). Pomocna w 

usprawnieniu transferu wiedzy i wdrażaniu innowacji w rolnictwie może być „Sieć na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich‖ (SIR), realizowana w ramach działań 

PROW 2014-2020 (Tabaka 2015). Również Bisaga (2014) wskazuje, że ważnym źródłem 

wiedzy dla rolników jest Internet, a jego pozycja w ostatnich latach znacząco wzrosła. Na 

stronach www i portalach branżowych rolnicy poszukują przede wszystkim wiedzy prawnej, 

informacji rynkowej,  informacji o możliwościach produkcji energii odnawialnej, 

możliwościach zawierania kontraktów oraz GAEC i SMR. Rosnąca rola Internetu w dyfuzji 

wiedzy i informacji oraz coraz wyższe kompetencje informatyczne rolników sprawiają, że 

wzrasta również zainteresowanie prowadzeniem dokumentacji w formie elektronicznej, 

przekazywanie jej do zintegrowanych systemów zarządzania i uzyskiwanie tą drogą porad i 

sugestii doradców rolnych i innych ekspertów. Zdaniem autorki rolnicy widzą też potrzebę 

wdrożenia innowacji instytucjonalnej, jaką są platformy współpracy. Ważne jest również to, 
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że takie platformy powinny nie tylko ułatwiać dostęp do nowych technologii produkcji, ale 

także doskonalić umiejętności zarządcze i kompetencje ekonomiczne. 

Rola środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w przekazie informacji jest 

bezsporna, chociaż ze względu na specyfikę przekazu (nie można do niego wrócić), 

sygnalizuje zaledwie, zdaniem respondentów interesujące ich problemy i kwestie. Szczególna 

rola radia i telewizji (co czwarty respondent wskazał na to źródło informacji) w systemie 

informacyjnym, wynika głównie z powszechnej dostępności tych źródeł w środowisku 

wiejskim. Źródła te ponadto nie wymagają żadnych dodatkowych działań ze strony rolników 

(przekaz nie wymaga specjalnych przygotowań, może odbywać się w trakcie wykonywania 

innych czynności). 

Nieco więcej inicjatywy ze strony rolników, zarówno jeśli chodzi o działania o 

charakterze motorycznym, jak i ponoszone nakłady finansowe, wymaga korzystanie z prasy i 

literatury fachowej. Z literatury fachowej korzystał średnio co piąty respondent (rys. 6). 

Wydawnictwa specjalistyczne mają swoją ugruntowaną pozycję od wielu lat jako źródło 

informacji o nowościach.  

Informacje o innowacjach przekazywane przez mass media i inne kanały przekazu, 

niezależnie czy to będzie forma ustna (np. doradca, lider, przedstawiciel firmy obsługującej 

rolnictwo, sąsiad), czy pisemna (w postaci instrukcji, broszur, ulotek, artykułów w 

czasopismach, literatury fachowej itd.), mogą wpłynąć na zmianę postawy rolników i na 

podejmowane przez nich decyzje tylko wtedy, jeżeli rolnicy będą przekonani o użyteczności 

proponowanych zmian. Adaptacja zalecanych innowacyjnych rozwiązań zależy zatem od 

kilku warunków : 

 poznania postaw i problemów rolników oraz ich potrzeb i oczekiwań, 

 dostosowanie sposobu przekazywania informacji do sposobu myślenia i wiedzy rolników, 

zrozumiałe słownictwo itd., 

 dostosowanie informacji do potrzeb i oczekiwań rolników, 

 dostosowanie informacji do środków i możliwości, jakimi dysponuje rolnik. 

Spełnienie powyższych warunków poprzez masowe środki przekazu jest praktycznie 

niemożliwe. W związku z powyższym wzrasta rola personalnych źródeł wiedzy. Badania 

własne wykazały daleko idące zmiany w obrębie tych źródeł. Istotnie wzrosła rola doradcy 

jako osoby kompetentnej.  

Wyniki badań wykazały, że współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi (wyższe uczelnie, 

instytuty naukowo-badawcze) podejmowało zaledwie nieco ponad 5% respondentów. 
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Chociaż współpraca ośrodków naukowych z przedstawicielami praktyki nigdy nie przebiegała 

sprawnie (przyczyny były różne: mała liczba ośrodków naukowych znajdujących się 

wyłącznie w wielkich miastach, tradycyjna dwukierunkowa rola uniwersytetów, czyli 

kształcenie ludzi oraz prowadzenie badań, pozostawiając implementację wiedzy, 

zastosowanie nauki w praktyce innym ogniwom), wyniki badań własnych wskazują na dalsze 

rozluźnianie współpracy w sferze nauka - praktyka w sektorze rolniczym. Rolnicy mają 

niewielkie możliwości i szanse nawiązania współpracy z uczelniami, które powinny pełnić 

rolę inicjatora przy wprowadzaniu innowacji, ułatwiać dostęp do zasobów niewykorzystanych 

wynalazków, oraz wspomagać działalność wdrożeniową własnych opracowań, np. za 

pośrednictwem parków technologicznych. Jednak nie chodzi o to, że zacieśniać współprace 

pomiedzy nauką a praktyką, ale ją usprawnić. W związku z powyższym  istotną rolę w 

procsach innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich powierzono brokerom 

innowacji (Bomberski 2019).   

Broker innowacji powinien posiadać więc odpowiednie umiejętności wsparte 

doświadczeniem i zaangażowaniem: 

• Umiejętność gromadzenia i przekazywania wiarygodnej, sprawdzonej wiedzy; 

• Zdolność zrozumienia interesów i potrzeb różnych stron inicjatywy; 

• Umiejętność analizy i powiązania ze sobą różnych wyników badań i ekspertyz; 

• Stosowanie odpowiedniego języka w komunikacji z każdym z interesariuszy; 

• Zarządzanie wiedzą, udostępnianie jej i przekazywanie; 

• Pełen obiektywizm, bezstronność i wiarygodność w przekazywaniu wiedzy i 

budowaniu zaufania 

 

Rys. 6.  Główne źródła informacji o innowacjach wprowadzanych w gospodarstwie  
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Źródło: Badania własne  

 

Uzyskane wyniki badań są zbieżne z ustaleniami innych autorów. Z badań 

przeprowadzonych na terenie kraju w ramach programu wieloletniego IERiGŻ-PIB wynika, 

że gospodarstwa rolne mają wsparcie w zakresie doradztwa, szkolenia i marketingu głównie 

ze strony ODR, ARMiR oraz  prywatnych firm konsultingowych (Kołodziejczyk, 

Gospodarowicz 2010, Miś, Surmacz 2015). Nową formą wspierania innowacji w rolnictwie 

jest opisana w innym rozdziale koncepcja tworzenia grup operacyjnych, zasilanych w 

funduszy unijnych i krajowych (Grochowska 2015, Wiatrak 2016)].  

 

5.8. Wsparcie doradcze procesów innowacyjnych w rolnictwie 

Działalność upowszechnieniowa jest przekazem informacji prowadzonym przez 

podmioty doradztwa rolniczego w zasadzie od początku powstania danej innowacji aż do 

momentu wykorzystania jej w praktyce (Kujawiński 2009). Prze lata wsparcie doradcze 

rolników w procesie innowacyjnym koncentrowało się na skutecznym przekazie informacji o 

nowościach i innowacjach oraz praktycznej wiedzy niezbędnej do jej zrealizowania. Należy 

jednak zwrócić uwagę na fakt, iż procesy upowszechniania innowacji są w dużym stopniu 

uzależnione od gotowości i umiejętności przystosowania się rolników do nowości. W 

upowszechnianiu wyróżnia się dwa podstawowe podmioty: doradcę oraz rolnika, między 

którymi dochodzi do wymiany informacji teoretycznych i praktycznych w zakresie 

wprowadzania innowacji.  

Jednak głównym założeniem Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach 

Wiejskich jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na 

obszarach wiejskich poprzez łączenie rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek 

doradztwa rolniczego, instytucji badawczych i uczelni wyższych. Sieć zapewnia wymianę 

wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką a praktyką, promując wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym oraz na obszarach wiejskich, dając szansę na 

szybszy rozwój i wzrost konkurencyjności polskiej wsi (Jeżyńska 2016, Bomberski i in. 2018, 

Bomberski i in. 2020). Zadaniem sieci jest stworzenie warunków ułatwiających wdrażanie 

innowacji w rolnictwie na poziomie pojedynczej jednostki gospodarczej jak również na 

poziomie krajowym, wspólnotowym (Kania i in. 2011). Sieć Innowacji w Rolnictwie 

umożliwia pokonanie barier między przedsiębiorstwami branży rolno-spożywczej a 

„ekosystemem‖ firm działających w strukturach miejskich. Przykładem tego typu wymiany 
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innowacji wiejsko-miejskiej jest upowszechnienie agroturystyki jako miejsca odpoczynku i 

wyciszenia mieszkańców miast i dodatkowym źródłem dochodu lub reorientacji zawodowej 

społeczeństwa wiejskiego (Szymańska 2017, Sadura i Murawska 2017, Nurzyńska i Drygas 

2018). Jest to ogromne wyzwanie, które bez odpowiedniego wsparcia instytucji publicznych 

nie doprowadzi do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

Jednym z podstawowych zadań w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i 

na 

obszarach Wiejskich jest nowe działanie „Współpraca‖, które jest ukierunkowane na 

tworzenie 

i funkcjonowanie Grup Operacyjnych na rzecz innowacji w sektorze rolnym (EPI-AGRI). 

W celu wdrażania naukowych rozwiązań w praktyce rolniczej powołano Europejskie 

Partnerstwo na rzecz Innowacji EIP-AGRI (w Polsce określane skrótem EPI) 

[www.prawo.sejm.gov.pl, Rozporządzenie 2016, 2017, 2018]. Cele EPI to: 

- efektywne, wysoce produktywne  i prośrodowiskowe rolnictwo, 

- zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego - ciągłe dostarczanie żywności, paszy i 

biomateriałów (materiałów pochodzenia biologicznego zarówno już istniejących jak i 

tworzenie nowych), 

- zdynamizowanie procesów stawiających za cel ochronę środowiska, dostosowywanie 

technologii produkcji do zmian klimatu, łgodzenie negatywnego wpływu rolnictwa na 

środowisko, 

- tworzenie wzajemnych powiązań i inicjowanie współdziałania pomiędzy podmiotami 

naukowymi i technologicznymi a rolnikami, przedsiębiorcami i  doradcami . 

 Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej (2012) wspieranie innowacji w rolnictwie 

ukierunkowane powinno być przede wszystkim na: 

 większą wydajność produkcji rolnej, 

 efektywniejsze dysponowanie zasobami w rolnictwie, 

 innowacje wspierające ochronę środowiska i klimatu, 

 różnorodność biologiczną, zachowanie funkcjonalności gleb, usługi ekosystemowe, 

 prowadzanie innowacyjnych produktów i usług jako ogniwa w zintegrowanym łańcuchu 

dostaw, 

 zapewnienie żywności na odpowiednim poziomie jakościowym (oczekiwania 

konsumentów)  i ilościowym (bezpieczeństwo żywnościowe), stworzenie warunków do 

zdrowego stylu życia. 
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Strategia gospodarcza UE obejmująca innowacyjny rozwój rolnictwa i obszarów 

wiejskich, to przezde wszystkim działanie „Współpraca‖ realizowane ramach PROW. 

Działanie to zakłada wsparcie na tworzenie i funkcjonowanie struktur nazwanych Grupami 

Operacyjnymi. Grupy Operacyjne stanowią część Europejskiego partnerstwa innowacyjnego 

na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI [Rozporządzenie 2013]. 

Głównym założeniem powstania europejskiego partnerstwa innowacyjnego jest inicjowanie 

działań na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa, poprzez osiąganie większej 

wydajności przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów i środowiska. 

Według planów 

Komisji Europejskiej Partnerstwo poprzez kreowanie konkurencyjnego sektora podstawowej 

produkcji rolnej, doprowadzi do powszechnie dostępnej i zróżnicowanej żywności w różnych 

systemach produkcyjnych, oraz skracanie łańcucha dostaw żywności [KE 2012]. Grupy EIP 

tworzone są przez podmioty zaangażowane w poszukiwanie nowych pomysłów na rzecz 

wydajnego i zrównoważonego rolnictwa oraz realizacji przez te grupy projektów, które 

prowadzą do opracowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie następujących typów innowacji 

opracowanych na podstawie Podręcznika Oslo (Podręcznik Oslo 2008): 

• Innowacja produktowa jako wprowadzenie wyrobu lub usługi, która jest nowa lub 

znacznie udoskonalona w zakresie produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do 

obrotu danego produktu. Innowacja obejmuje znaczące udoskonalenia pod względem 

specyfikacji technicznych, komponentów, materiałów, oprogramowania oraz 

uproszczenia obsługi. 

• Innowacja technologiczna skupiająca się na wprowadzeniu nowej lub znacznie 

udoskonalonej technologii w zakresie produkcji, przetwarzania lub wprowadzania na 

rynek produktu. 

• Innowacja organizacyjna obejmująca wdrożenie nowej metody organizacyjnej w 

przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, organizacji miejsca pracy lub 

otoczenia. 

• Innowacja marketingowa jako wdrożenie nowych metod marketingu związanych ze 

zmianami w projekcie produktu, opakowania, dystrybucji, promocji lub strategii 

handlowej. 

• Innowacja w zakresie tworzenia i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw lub 

rynków lokalnych. 
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Efektem działań Grup Operacyjnych mogą być nowatorskie rozwiązania produktowe, 

technologiczne, organizacyjne czy marketingowe (Wiatrak 2018), których wdrożenie wpłynie 

na poprawę dochodów gospodarstw rolnych i warunków życia na wsi. 

  

5.9. Innowacje w gospodarstwach rolnych – wyniki badań własnych 

W rolnictwie, podobnie jak w innych dziedzinach gospodarki, innowacyjność 

decyduje o dynamice rozwoju. W przypadku rolnictwa mówimy o postępie biologicznym, 

organizacyjnym i technicznym, a także ekonomicznym, który powinien pojawiać się jako 

skutek zastosowania wcześniej wymienionych. Wieś przez wieki utożsamiana była z 

przestrzenią produkcji rolniczej, ale obecnie jest doceniana również jako ważny element 

zaspokajania wielorakich potrzeb mieszkańców zarówno obszarów wiejskich, jak i miast. 

Alternatywne do tradycyjnych, pozakomercyjne funkcje rolnictwa są przedstawiane kolorami 

(Wilkin 2007): 

 funkcje zielone: zarządzanie zasobami ziemi w celu utrzymania jej wartościowych 

właściwości, stwarzanie warunków dla dziko żyjących zwierząt i roślin, ochrona 

dobrostanu zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności i poprawa obiegu substancji 

chemicznych w systemach produkcji rolnej; 

 funkcje błękitne: zarządzanie zasobami wodnymi, poprawa jakości wód, zapobieganie 

powodziom, wytwarzanie energii wodnej i wiatrowej; 

 funkcje żółte: utrzymywanie spójności i żywotności obszarów wiejskich, 

podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji kulturalnej oraz tożsamości wsi i regionów, 

rozwój agroturystyki i myślistwa; 

 funkcje białe: zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowej żywności (food 

security and food safety). 

Wiele wskazuje na to, że innowacyjność w rolnictwie − coraz szerzej kojarzona z 

wykorzystaniem najnowszych technik (takich jak komputeryzacja, Internet, łączność 

satelitarna, inżynieria genetyczna) w połączeniu z postępowymi ideami społeczno-

filozoficznymi, wyznawanymi przez zwolenników rozwoju zrównoważonego i rolnictwa 

wielofunkcyjnego, będzie się koncentrowała się głównie wokół wspomnianych 

pozakomercyjnych funkcji rolnictwa. A zatem będą to innowacje proekologiczne, które 

wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Zgodnie z tą koncepcją 

rozwiązania innowacyjne, dostarczą różnych korzyści (środowiskowych, ekonomicznych i 

społecznych) producentowi rolnemu oraz ogólnie społeczeństwu. Pojęcie innowacji 
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ekologicznych odnosi się do takich inicjatyw podejmowanych przez producenta rolnego, 

które pozytywnie oddziałują na stan środowiska przyrodniczego – jego zasoby i zachodzące 

w nim procesy. Innowacje te są różnie definiowane i rozumiane (co wykazano w 

wcześniejszej części 

opracowania), zaś ich wdrożenie może odbywać się w formie zastosowania nowego produktu, 

procesu czy zmiany organizacji w gospodarstwach rolnych. Ta ostania forma ma szczególne 

znaczenie w kontekście popularyzacji rozwiązań prośrodowiskowych w działalności rolnej. 

Szerokie definiowanie i rozumienie pojęcia innowacji ekologicznych w rolnictwie jest 

uzasadnione (Dudek i in. 2019) 

 Objęte badaniami gospodarstwa rolne, nie są grupą jednorodną, różnią się przede 

wszystkim charakterem prowadzonej produkcji rolnej. Dominują oczywiście gospodarstwa 

konwencjonalne, które stanowią 90% ogółu gospodarstw. Warto również podkreślić, że  4,4 

% gospodarstw nie prowadzi produkcji towarowej.   

W świetle zrównoważonego rozwoju rolnictwa innowacyjne rozwiązania powinny być 

dostosowane do specyfiki produkcji rolnej, w tym systemu gospodarowania. Zgodnie z teorią 

ekonomiki rolnictwa wyróżnia się trzy systemy gospodarowania, a mianowicie: 

konwencjonalny (tradycyjny), integrowany i ekologiczny, przy czym te dwa ostatnie w 

szczególności powinny umożliwiać realizację celów środowiskowych na poziomie 

gospodarstwa rolnego. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że restrykcyjne założenia produkcji ekologicznej 

determinują określoną postawę rolnika wobec prowadzonej działalności, tym samym obligują 

go do wytwarzania żywności o wysokich walorach odżywczych w zgodzie z otaczającym 

ekosystemem (Zegar 2008). Ukierunkowanie produkcyjne gospodarstwa rolnego powinno 

determinować wdrażane innowacje, które istotnie będą się różniły w przypadku gospodarstw 

roślinnych, zwierzęcych oraz wielostronnych (łączących obydwa kierunki produkcji. Zakres 

wdrażanych innowacji, jak i ich rodzaj będzie uzależniony od profilu produkcyjnego 

gospodarstwa. W świetle wymogów środowiskowych najbardziej pożądaną grupę stanowią 

gospodarstwa dwukierunkowe, czyli te z uprawami polowymi, jednocześnie posiadające 

zwierzęta gospodarskie. Gospodarstwa dwukierunkowe mają większe możliwości utrzymania 

zamkniętego obiegu materii organicznej oraz składników pokarmowych, tym samym w 

mniejszym stopniu są uzależnione od uwarunkowań rynkowych (chociażby ze względu na 

własne, nawozy naturalne i względnie mniejsze zapotrzebowania na nawozy mineralne) w 

porównaniu do gospodarstw jednokierunkowych (silniej uzależnionych od przemysłowych 
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środków do produkcji rolnej). Dane statystyki publicznej pokazują, że co trzecie 

gospodarstwo nie prowadzi produkcji zwierzęcej. Powodem zaniechania wielokierunkowości 

są głównie przesłanki ekonomiczne, m.in. malejąca opłacalność produkcji zwierzęcej, będąca 

pochodną 

sytuacji rynkowej, a także regulacji z zakresu dobrostanu zwierząt i norm środowiskowych 

(Zegar 2014). Z przeprowadzonych badań wynika, że produkcji zwierzęcej nie prowadziło 

56,8% gospodarstw rolnych. 

 W sektorze rolnym bardzo trudno jest zdefiniować poszczególne rodzaje innowacji, 

ponieważ mamy tu do czynienia ze sprzężeniem technologiczno-organizacyjnym. Każda 

zmiana techniki i technologii wymaga uporządkowania lub usprawnienia organizacji 

produkcji, a czasem nawet zmiany. Z przeprowadzonych badań wynika, że rolnicy mają 

problem z przyporządkowaniem wprowadzanych w swoich gospodarstwach innowacyjnych 

rozwiązań do poszczególnych kategorii innowacji. W związku z powyższym przedstawione 

na rysunku 7 innowacje organizacyjne, mają zróżnicowany charakter i nie zawsze powinno je 

się zakwalifikować do rozwiązań innowacyjnych. Chodzi tu np. o wprowadzenie 

rachunkowości w gospodarstwach rolnych. W zasadzie trudno określić, czy i  w jakim stopniu 

jej wprowadzenie wpływa na zmiany organizacyjne. Samo ewidencjonowanie wpływów i 

wydatków z pewnością nie jest innowacją organizacyjną, ale jeśli na podstawie wyników tych 

ewidencji prowadzone są konkretne inwestycje np. żeby odliczyć VAT, to można już mówić 

o innowacjach organizacyjnych.   

Warto podkreślić, że objęci badaniami rolnicy jako innowacyjne rozwiązanie 

wskazują podnoszenie kwalifikacji rolniczych, wychodząc jakby z założenia, że jest to 

innowacja, a nie krok w kierunku wprowadzania innowacji.  W literaturze przedmiotu bardzo 

często dostrzega się związek pomiędzy wiekiem i poziomem wykształcenia, posiadanymi 

kwalifikacjami  osób kierujących gospodarstwami rolnymi a wdrażaniem postępu i wynikami 

ekonomicznymi gospodarstw. Młodsi i lepiej wykształceni rolnicy wykazują większą 

skłonność do wprowadzania zmian i innowacji w gospodarstwie, co wpływa na poprawę 

organizacji i produktywności pracy oraz wyników ekonomicznych (Kiełbasa 2016, Nowak i 

in. 2016). 

Z drugiej jednak strony, wychodząc z założenia, że ogólny wykształcenia rolników oraz brak 

tzw. permanentnego kształcenia hamują wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w 

gospodarstwach rolnych, podnoszenie kwalifikacji rolniczych jest kwestią kluczową. Wiedza 
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i kompetencje ułatwiają zrozumienie aktualnie docierających informacji zewnętrznych i ocenę 

ich wartości, co w procesie adaptacji innowacji jest niezwykle ważne.  

 

 

Rys. 7.  Innowacje organizacyjne wprowadzone w gospodarstwie rolnym w ostatnich 2-3 

latach  

Źródło: Badania własne  

 

Postęp biologiczny jest rodzajem innowacji w rolnictwie kreowanym przez 

wyspecjalizowane przedsiębiorstwa hodowlano-nasienne oraz implementowanym przez 

gospodarstwa rolne. Nawiązując do klasyfikacji OECD (Podręcznik Oslo, 2005), nowe 

odmiany roślin rolniczych można zaliczyć do innowacji produktowych. W  innych 

klasyfikacjach innowacji mieszczą się one w pojęciu postępu biologicznego. Innowacyjności 

nowych odmian dowodzi sama procedura rejestrowania odmian roślin uprawnych, które 

muszą być aby rejestrowana nowość była w pozytywny sposób odmienna od już 

funkcjonujących na rynku. Wyniki badań wykazały jednak, że blisko 60% rolników postrzega 

zakup każdego materiału kwalifikowanego jako innowacje w gospodarstwie, a ok.40% odnosi 

innowacje w produkcji roślinnej do nowych gatunków i odmian roślin uprawnych.  

Nowe kompleksowe technologie uprawy wprowadzał co czwarty objęty badaniami rolnik. 

Należy podkreślić, że unowocześnianie technologii uprawy roślin miało głównie na celu 

obniżenie kosztów produkcji, stąd nacisk na kompleksowe technologie.  

Innowacje w zakresie nawożenia roślin stosowane były przez respondentów stosunkowo 

często i dotyczyły one zarówno nowych środków ochrony roślin i metod.  

Wprowadzane innowacje w produkcji roślinnej dotyczą w większości zakupu 

obrotowych środków produkcji (zakup kwalifikowanego materiału siewnego, nawożenie, 
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ochrona roślin) i są uzależnione od kondycji ekonomicznej gospodarstw. Wiele wskazuje, że 

bardzo wysokie koszty nawozów mogą stać się impulsem poszukiwania innowacyjnych, 

oszczędnych sposobów nawożenia roślin uprawnych.   

Uzyskane wynika badań dowodzą, że specyfika wdrażanych innowacji w produkcji 

zwierzęcej dotyczy gospodarstw z intensywną produkcją zwierzęcą. Respondenci wskazują 

na działania podejmowane w kierunku intensyfikacji produkcji zwierzęcej, w tym 

zwiększenie pogłowia zwierząt (54,2%), zmiany w sposobie żywienia (57,7%), modernizację 

pomieszczeń inwentarskich (40,8%), poprawę dobrostanu zwierząt (51,4%), zakup nowych 

maszyn i urządzeń (34,5%) oraz postęp biologiczny (rys. 9).  

 

Rys. 8.  Innowacje w zakresie produkcji roślinnej wprowadzone w gospodarstwie rolnym w 

ostatnich 2-3 latach  

Źródło: Badania własne  
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Rys. 9.  Innowacje w zakresie produkcji zwierzęcej wprowadzone w gospodarstwie rolnym w 

ostatnich 2-3 latach  

Źródło: Badania własne  

 

W produkcji zwierzęcej niezwykle istotny jest wybór odpowiedniego materiału 

hodowlanego, co w konkretnych warunkach środowiskowych może znacząco wpływać na 

uzyskiwane efekty produkcyjne. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej (dobór 

odpowiednich ras zwierząt), choć najłatwiejszy do wprowadzenia w gospodarstwach rolnych i 

niezależny praktycznie od innych czynników (struktury agrarnej, koncentracji produkcji itp.) 

miał miejsce zaledwie w 18,3% objętych badaniami gospodarstw. 

Respondenci najczęściej wskazywali innowacje w zakresie żywienia zwierząt. Chodzi tu 

głównie o nowe pasze treściwe i dodatki mineralne stosowane w żywieniu zwierząt 

hodowlanych. Zdecydowana większość zarejestrowanych przedsięwzięć o charakterze 

innowacyjnym dotyczyła produkcji mleka i tuczu trzody chlewnej. Szczególnie w produkcji 

mleka żywienie jest czynnikiem, który szybko wywołuje zmiany w wydajności i składzie 

otrzymywanego surowca. Krowy mleczne żywione paszą, która nie pokrywa w pełni ich 

potrzeb pokarmowych reagują nie tylko zmniejszeniem ilości produkowanego mleka, ale i 

pogorszeniem jego składu. 

Najnowsze tendencje w technologii produkcji zwierząt skoncentrowane są głównie na 

trosce o zwierzęta hodowlane, oraz ochronie środowiska. Są to nieodłączne części 

nowoczesnego procesu zarządzania produkcją zwierzęcą, które będą znajdować swe miejsce 

w marketingu jakościowym produktów pochodzenia zwierzęcego. Coraz częściej preferuje się 

również trzymanie zwierząt na zewnętrz, a rezygnacja z termicznej izolacji pomieszczeń 

hodowlanych pozwala na zastosowanie prostych i niedrogich rozwiązań konstrukcyjnych, w 

których szczególnie ważna staje się troska o zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt. W 

ekstensywnym chowie bydła w regionie warmińsko-mazurskim, może to być tania i opłacalna 

technologia produkcji. W produkcji tuczników otwarte pomieszczenia są z ekonomicznego 

punktu widzenia, nieopłacalne ze względu na wyższe niż w konwencjonalnych sposobach 

koszty stosowania wyściółki ze słomy i usuwania nawozu. 

Koncentracja produkcji zwierzęcej i charakter wprowadzanych innowacji wskazuje na 

potrzebę wdrażania innowacji ekologicznych, które niwelowałby powstałe koszty 

środowiskowe. Innowacje te powinny być zróżnicowane i zależne od specyfiki gospodarstwa 

rolnego. Z jednej strony niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań technicznych i 

technologicznych niwelujących presję środowiskową wysokospecjalistycznych, intensywnych 
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gospodarstw z produkcją zwierzęcą. Z drugiej zaś strony, wzrasta potrzeba innowacji o 

charakterze organizacyjnym w przypadku gospodarstw bezinwentarzowych, 

skoncentrowanych na prośrodowiskowej produkcji rolnej, rekompensującej ubytek nawożenia 

naturalnego poprzez nawożenie organiczne wzbogacające stan gleby (Dudek i in.  2019). 

Wyniki badań własnych wskazują, że rolnicy częściej wprowadzają innowacje 

procesowe, niż produktowe. Innowacje procesowe dotyczą głównie unowocześniania metod 

produkcji, a w praktyce wynikają najczęściej z zastosowania nowoczesnych i efektywnych 

technologii i nie mają na celu zmiany produktu, ale obniżenie kosztów wytwarzania i 

poprawę jakości. O innowacjach produktowych mówimy wtedy, gdy w procesie 

produkcyjnym powstaje nowy produkt, który może być lepszy jakościowo, lepiej wyglądać, 

czy być bardziej niezawodny. Można więc przyjąć, że zarówno w produkcji roślinnej, jak i 

zwierzęcej innowacje produktowe są konsekwencją wprowadzania postępu biologicznego, 

czyli nowych odmian roślin i ras zwierząt o lepszych cechach jakościowych. Połączenie 

innowacji procesowych z produktowymi stwarza większe możliwości konkurencyjne 

produktów zarówno pod względem cenowym jak i pozacenowym, gdyż wprowadzenie 

większych możliwości zróżnicowania produktu stwarza większe szanse wejścia na rynek 

dzięki niższym jednostkowym kosztom pracy.     

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że efekty które są następstwem 

wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie rolnym oscylują wokół korzyści 

ekonomicznych związanych ze wzrostem wartości sprzedaży oraz dochodów 

gospodarującego podmiotu, a tym samym poprawą jego efektywności funkcjonowania, co 

sprzyja wzrostowi jego zdolności konkurencyjnej. Innowacja może ponadto wpłynąć 

korzystnie na środowisko przyrodnicze (rys. 10). Warto również podkreślić, że udane 

zastosowanie innowacji może zachęcić do zastosowania kolejnej innowacji. Wdrażanie 

innowacji nie jest przypadkowe. Innowacje są wykorzystywane do: oszczędzania nakładów 

relatywnie drogich środków, uruchamiania intratnych rodzajów produkcji i zastępowania 

nieskutecznej organizacji i prowadzenia marketingu sposobami skuteczniejszymi. Są też 

wdrażane wtedy, kiedy jest to powiązane z subwencjami budżetowymi.  
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Rys. 10.  Efekty, które są następstwem wprowadzonych innowacji w gospodarstwie 

 Źródło: Badania własne 

 

5.9. Podsumowanie 

Wprowadzanie polskiego rolnictwa na wyższy poziom funkcjonowania wymaga 

inwestycji i działań wspomagających gospodarstwa rolne w zwiększaniu konkurencyjności, 

tworzeniu innowacji oraz upowszechnianiu nowych rozwiązań i technologii. Aby to osiągnąć 

konieczne jest wprowadzanie metod podnoszących jakość produktów, przy jednoczesnym 

ograniczeniu nakładów i negatywnego wpływu na środowisko. Tylko podmioty 

wprowadzające innowacje mogą sprawnie funkcjonować w  konkurencyjnym otoczeniu. 

Dotyczy to także rolnictwa, zwłaszcza ze względu na potrzebę zwiększania efektywności 

i dochodowości polskich gospodarstw rolnych.  

Rolnictwo podobnie, jak inne gałęzie gospodarki, oczekuje nowych bardziej 

wydajnych i proekologicznych rozwiązań. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w 

gospodarstwach rolnych jest determinowane wieloma czynnikami. Na przestrzeni lat rola 

poszczególnych czynników uległa zmianie. Trzeba bowiem pamiętać, że wdrażanie 

innowacji, to wprowadzanie zmian, a więc burzenie pewnego stanu homeostazy, po to by 

osiągnąć ponownie stan równowagi, ale na wyższym już poziomie rozwoju gospodarstwa.   

 Przeprowadzone analizy wskazują, że podstawowym czynnikiem ograniczającym 

wprowadzanie innowacji w badanych gospodarstwach rolnych były aspekty finansowe, w tym 

wysokie koszty prowadzenia działalności innowacyjnej, brak własnych środków finansowych 

oraz trudności z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Istotnymi barierami 

hamującymi rozwój innowacyjności było także zbyt wysokie ryzyko podejmowania działań 

innowacyjnych oraz niedostateczna polityka rządu. Do czynników, które w mniejszym 
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Wzrost konkurencyjności

Większa elastycznośd działao
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stopniu ograniczają działalność innowacyjną, objęci badaniami rolnicy zaliczyli: silną 

konkurencję, trudność w znalezieniu partnerów do współpracy w zakresie działalności 

innowacyjnej, brak dostatecznego rozpoznania rzeczywistych potrzeb rynkowych w  zakresie 

potrzebnych innowacji, brak infrastruktury technicznej do wprowadzenia rozwiązań 

innowacyjnych oraz specyfikę rynku niewymagającą ponoszenia tego typu nakładów. 

W kontekście wskazywanych przez rolników barier innowacyjności wydaje się, że rozwój 

innowacji może być stymulowany przez odpowiednio ukierunkowaną politykę gospodarczą 

przyjazną wdrażaniu innowacji i  zapewniającą stabilną koniunkturę w  rolnictwie. Ponadto 

konieczna wydaje się także intensyfikacja działań informacyjnych o  mechanizmach 

integrujących wokół innowacyjności różne ogniwa w systemie całej gospodarki 

żywnościowej. W tym kontekście istotną kwestią jest aktywizowanie mieszkańców obszarów 

wiejskich do tworzenia partnerstw, zachęcanie do 

poszukiwania nowych rozwiązań, tworzenia nowych produktów czy usług. Podejmowanie 

partnerskich projektów, poprzez tworzone Grupy Operacyjne, umożliwia kreowanie nowych 

możliwości, co może przyczynić się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, 

wzrost konkurencyjności oraz podniesienie poziomu życia na obszarach wiejskich. 

Zachodzące procesy modernizacyjne nie wykluczają z sieci społecznych rolników 

tradycyjnych źródeł wiedzy i informacji, takich jak telewizja czy czasopisma. Dynamicznie 

rośnie natomiast rola Internetu jako narzędzia uczenia się i zdobywania informacji. 

 Reasumując w odniesieniu do sektora rolnego województwa warmińsko-mazurskiego 

rozwój inteligentnych specjalizacji uwzględnia wykorzystanie walorów ekologicznych 

regionu do produkcji zdrowej i wysokiej jakości żywności, niezależnie od systemu produkcji 

rolniczej. 

Podejmowane działania innowacyjne w rolnictwie Warmii i Mazur powinny skłaniać do 

wykorzystania szans pozwalających dynamizować rozwój z racjonalnym wykorzystaniem 

wewnętrznych zasobów regionu. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że zmiany 

wprowadzane  w objętych badaniami gospodarstwach rolnych mają charakter zachowawczy.  
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6. STAN I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA LOKALNYCH 

SYSTEMÓW INNOWACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH 

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO170 

 

6.1. Wprowadzenie 

Działania gospodarcze podejmowane przez aktywne jednostki stanowią główną siłę 

napędową gospodarki wolnorynkowej171, w której ogromną rolę pełni tzw. drobna 

                                                 
170 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 
Raport z badao nt.:  
WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH. 
Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ul. Towarowa 9/101A, 10-416 Olsztyn 
3,0 ark, wyd. 

171 Współczesne aspekty gospodarki – analiz, strategii i diagnozy, red. Olszewski J., 

Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013, s. 12 oraz Kukla U., 1995, s. 44 
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przedsiębiorczość (określana często terminem anglojęzycznym – ―small business‖). W small 

businessie mamy do czynienia z najpełniejszą emanacją cech osobowości ludzi 

przedsiębiorczych, tworzących małe firmy o niewielkiej kapitałochłonności i skali 

działalności gospodarczej172, elastyczne i odporne na częste zmiany koniunktury rynkowej. 

Swoimi działaniami stymulują one rozwój gospodarczy, głównie przez wzrost efektywności 

wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego, w mniejszym zaś zakresie przez 

czerpanie z zewnętrznych strumieni zasilających173.  

Ich przedsięwzięcia stanowią nieodzowny element podtrzymywania i ożywiania 

gospodarek lokalnych, dostarczając nie tylko szerokiego asortymentu towarów i usług,  

ale także ograniczając przepływy ludności ze wsi i małych miast do dużych ośrodków 

miejskich, w poszukiwaniu pracy. Z tych to względów, w krajach o ugruntowanej gospodarce 

wolnorynkowej, drobna przedsiębiorczość pełni zasadniczą rolę w stymulowaniu rozwoju 

obszarów wiejskich, jako typ aktywności ekonomicznej najlepiej przystosowany do 

warunków naturalnego rozproszenia działalności gospodarczej, charakterystycznego zarówno  

dla rolnictwa, jego otoczenia usługowego, jak i wielu sfer aktywności pozarolniczej.  

 Podejmowanie działań przedsiębiorczych zależy coraz częściej od tego, kto 

skuteczniej i szybciej potrafi usuwać różnorodne konserwatywne bariery, powstałe w wyniku 

skłonności ludzi do stereotypowego i rutynowego postępowania. Ważnym sposobem 

wspomagania przedsiębiorczości jest generowanie odpowiednich psychospołecznych 

uwarunkowań. Źródeł przedsiębiorczości należy szukać w wiejskiej tradycji, kulturze i 

specyfice danego obszaru.  

Nie można zapominać, że choć rozwiązania ramowe, ogólne, wdrażane na poziomie 

krajowym są konieczne, to jednak konkretne działania mające na celu pobudzenie 

przedsiębiorczości zależą od lokalnych i regionalnych zasobów materiałowych i ludzkich, od 

rynków i możliwości zbytu. Każda społeczność lokalna ma swoją specyfikę i wymaga 

odmiennego podejścia174. 

Przedsiębiorczość to konglomerat pewnych cech osobowości jednostki – rozbudowana 

                                                 
172 Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Katarzyna Żbikowska K., 

2005, Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

s. 18  

173 Klich J., 2007, Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane 

interakcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 30 

174 Z. J. Ács, L. Szerb, E. Autio, Global Entreprenurship Index powered by GEDI 2016, The 

Global  

Entrepreneurship and Development Institute, Washington, D.C., USA 2016. 
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potrzeba osiągania, wysoki poziom empatii, nonkonformizm, mobilność – kreujących 

przedsiębiorcę, a więc człowieka charakteryzującego się zazwyczaj zaangażowaniem w pracę 

i dążeniem do najwyższej jakości, inicjatywą, umiejętnością podejmowania decyzji, 

gotowością do podejmowania ryzyka, orientacją na klienta, świadomością kosztów, 

odpowiedzialnością, dążeniem do uzyskania prymatu w walce konkurencyjnej175. Dla 

rozwoju obszarów wiejskich istotną sprawą jest nie tylko rozwój gospodarczy, ale ważną 

kwestią  

są indywidualne źródła aktywności jednostek, które stanowią o prężności działań zarówno  

w sferze gospodarczej, kulturalnej jak i w innych. 

Społeczności lokalne wytwarzają swoje własne, w pewnym stopniu autonomiczne, 

systemy powiązań i relacji sprzyjających, bądź utrudniających prowadzenie działalności 

przedsiębiorczej. Lokalne systemy gospodarcze to złożone z wielu elementów i powiązań 

sieci zależności warunkujących powodzenie podejmowanych inicjatyw. Niektóre spośród 

wskazanych czynników mają charakter endogenny, związany ze specyfiką konkretnego 

miejsca, czasu i zaangażowanych osób, inne natomiast są pochodną oddziaływania sił 

zewnętrznych w stosunku do rozpatrywanego obszaru – instytucji (np. regulatorów), rynków, 

koniunktury gospodarczej, uwarunkowań społecznych i kulturowych itd176.  

W odniesieniu do aktywności gospodarczej prowadzonej w oparciu o innowacje 

wyodrębnić można wiele płaszczyzn, na jakich kształtują się uwarunkowania rozwoju na 

obszarach wiejskich, co przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. System instytucjonalny w rozwoju obszarów wiejskich177 

 

 

 

                                                 
175 Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., 2010, Wspieranie postaw 

proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Warszawa, s. 16 

176 Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., 2010, Wspieranie postaw 

proinnowacyjnych… op. cit., s. 18 

177 Kołodziejczyk D., Wasilewski A., 2005, Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich, 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 10 
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Źródło: Kołodziejczyk D., Wasilewski A., 2005, Identyfikacja instytucji działających na obszarach 

wiejskich, IRGŻ PIB, Warszawa, s. 10 

 

W teorii lokalnego systemu innowacji zakłada się, że o zdolnościach innowacyjnych 

decydują podmioty, które działają w tym celu i są powiązane z innymi instytucjami  

i organizacjami na danym obszarze178. Powiązania między podmiotami są uwarunkowane 

zasobami, jakimi dysponują te podmioty. Liczba i różnorodność podmiotów tworzących 

lokalne systemy innowacji różni się w zależności od specyfiki obszaru. Do instytucji 

wdrażających innowacje na obszarach wiejskich należą przede wszystkim władze lokalne, 

organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania lokalne grupy rybackie, przedsiębiorstwa 

ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorcy179.  

Relacje między podmiotami oraz instytucjami mogącymi tworzyć lokalne systemy 

innowacji społecznych bywają skomplikowane. Wskazane podmioty społeczne swoją 

aktywność realizują w ramach kontekstu społecznego charakteryzującego dany obszar  

oraz zamieszkującą go społeczność. Lokalne systemy innowacji społecznej należy 

identyfikować również z uwzględnieniem wspomnianych uwarunkowań, których charakter 

powoduje iż trudno jest wskazać mierzalne i kwantyfikowalne czynniki sprzyjające bądź 

utrudniające generowanie działań innowacyjnych.  

                                                 
178 Kołodziejczak A., Funkcjonowanie lokalnych systemów innowacji społecznych na podstawie koncepcji 

zakorzenienia, Studia KPZK 173/2016, PAN, ss. 137-144 

179 Nowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji. Uniwersytet Łódzki, Łódź, za 

Kołodziejczak A., Funkcjonowanie lokalnych systemów innowacji społecznych …, op. cit., ss. 137-144 
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Budowanie lokalnego systemu innowacji jest procesem, który powinien opierać się  

na podstawowych składowych, które stanowią swoistego rodzaju elementy niezbędne  

w procesie kształtowania kultury innowacyjności. Przyjęcie kanonu norm społecznych  

i systemów wartości stymulujących innowacyjną aktywność aktorów lokalnego systemu 

innowacji (administracja-przedsiębiorcy-nauka-mieszkańcy) oraz zapewnienie właściwego 

klimatu organizacyjnego i sposobu zarządzania kształtują warunki efektywnego 

funkcjonowania lokalnego systemu innowacji180. 

Jak już wspomniano w przypadku działalności przedsiębiorczej opierającej się  

na podejmowaniu innowacji, można wskazać znaczącą ilość uwarunkowań mających wpływ 

na jej specyfikę. Jednakże dla pełnego zidentyfikowania kwestii kluczowych niezbędne  

jest przeprowadzenie analizy i podjęcie próby dogłębnego zidentyfikowania tego, czym  

jest innowacja i jak należy rozumieć to pojęcie.  

 

6.2. Innowacje jako element lokalnego systemu innowacji 

Pojęcie innowacji jest powszechnie używane i nadużywane, sugeruje zmianę, 

pojawianie się czegoś nowego, w domyśle – lepszego. Już samo pojęcie zmiany społecznej 

sprawia ogromne problemy interpretacyjne. Bywa ona interpretowana jako komplikacja,  

czy zróżnicowanie struktury społecznej, jako wzrost gospodarczy, jako zmiana  

przede wszystkim kulturowa, zmiana w mechanizmach sprawowania władzy politycznej  

czy zmiana w mechanizmach integracji społecznej. Wśród czynników generujących zmiany 

wylicza się rozmaite konfiguracje konfliktów, dominujące wartości czy orientacje kulturowe, 

„naturalne‖ prawa rozwoju, sukcesje kolejnych elit politycznych, czy industrialne formy 

wzrostu gospodarczego.181 Wśród tych wszystkich możliwych interpretacji oraz sposobów 

rozumienia zmiany społecznej, jednym z jej typów są innowacje. 

Od momentu zidentyfikowania zależności między poziomem innowacji a tempem 

rozwoju gospodarczego zainteresowanie tematyką innowacyjności wzrastało. Mimo iż pojęcie 

innowacji pojawiło się za sprawą dorobku J. Schumpetera już na początku XX w.182, to 

dopiero czasy współczesne nadały tej kategorii wyrazisty sens, uznając ją za motor postępu 

społeczeństw.  

                                                 
180 Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji, Główny Instytut Górnictwa, 2015, Katowice, s. 44 

181 K. Frieske, 1992, Industrialne wizje świata, w: Między autonomią a kontrolą, red. A. Kojder, J. 

Kwaśniewski, Warszawa, s. 44 oraz Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków, ss. 324 

182 J.A Schumpeter, 1934, Theory of Economic Development, Department of Economics, Harvard Economic 

Studies Series vol. XLVI. 
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Początkowo uznawano, że innowacją jest jedynie zakończone sukcesem wdrożenie 

wyników prac badawczych. Współczesne teorie rozszerzają definicję innowacji o element 

interakcji z otoczeniem, uznając innowację za rezultat licznych kompleksowych 

współzależności pomiędzy podmiotami, instytucjami i pozostałymi uczestnikami rynku, a 

także środowiskiem, w którym te jednostki i instytucje działają183.  

W literaturze można wyróżnić dwa główne podejścia do innowacji, pierwsze zwraca 

uwagę na obiektywny jej charakter, jednak częściej stosuje się drugie podejście, wskazujące  

na subiektywność tego zjawiska184, związanego z indywidualnym doznaniem jednostki 

implementującej określone działania uznawane z jej punktu widzenia za nowe. W tym drugim 

przypadku innowacja rozumiana jest jako pewien typ kreatywności tkwiącej w osobach, 

grupach, produktach i w otoczeniu – chodzi o postrzeganie jej jako procesu, w którym wiedza 

i umiejętności przyczyniają się do powstania nowego produktu/usługi. Taka transformacja 

wymaga kreatywnej atmosfery, a więc kompetencji zawodowej, odpowiedzialności, 

motywacji185. 

Za innowacyjne uważa się także działania gospodarcze, w wyniku których proces 

tworzenia i konsumpcji nowych produktów jest dostosowany do zmian zachodzących  

w otoczeniu186. H.G. Barnett187 twierdził, że innowacje to wszelka myśl, zachowanie się 

lub rzecz jakościowo różna od istniejących dotychczas. Z kolei inny prekursor idei, E.M. 

Rogers188 innowacje rozumiał jako to wszystko, co jest spostrzegane przez osobnika jako 

nowe niezależnie od obiektywnej nowości danej idei, rzeczy. W tym ujęciu innowacja 

traktowana jest jako rezultat, można ją jednak interpretować także w kategoriach procesu, na 

który składa się powstanie pomysłu, prace badawczo-rozwojowe i projektowe, marketing  

i upowszechnianie189. 

                                                 
183 Por. M. Klepka 2005, Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy 
szczegółowej. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Warszawa 
184 Pichlak M., Innovation Generation Process and Its Determinants, Współczesne zarządzanie nr 1 14/2015,  

ss. 51-66 oraz J. Newman, J. Raine, C. Skelcher, 2001, Transforming Local Government: Innovation and 

Modernization, GIPFA, p. 61. (61-68) 

185 Styś A., Innowacyjność – postrzeganie, znaczenie, uwarunkowania – opcja marketingowa, Współczesne 

Zarządzanie 4/2011, s. 16 

186 Brodzińska K., , Ocena poziomu innowacyjności firm prowadzonych przez kobiety wiejskie Zeszyty 

Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2006, z. 514, s. 45 oraz W. Janasz, I. Leśkiewicz, 1995, Identyfikacja  

i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

187 H.G. Barnett, 1953, Innovation. The Basis of Cultural Change. New York  

188 E.M. Rogers, 1983, Diffusion of innovations, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., 

New York 

189 Green Paper on Innovation, European Commission, Brussels-Luxembourg 1996 
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Jak zauważa K. Moszkowicz190, podejścia do innowacji w sensie rzeczowym 

właściwie niewiele się zmieniło. Zmiany dotyczą jednak sfery jakościowej, a mianowicie: 

 uległ rozszerzeniu obszar analizy procesów innowacyjnych, w tym w szczególności 

objęcie analizą środowiska naturalnego,  

 wzrosła ranga przedsiębiorczości, a więc jest kładziony nacisk  na podmiotową stronę 

innowacji, 

 wzrosło znaczenie wiedzy społecznej jako istotnego warunku dla kreowania  

i rozprzestrzeniania się innowacji. 

Proces innowacyjny definiowany jest jako ciąg interakcji, których celem jest zmiana 

produktowa, technologiczna, organizacyjna i społeczna. Proces ten charakteryzuje się nowym 

sposobem zastosowania nauki i technologii zapewniającym sukces rynkowy191. Warto w 

tym miejscu zauważyć, że sukces jest pojęciem względnym. W zależności od osoby i sytuacji  

to samo zdarzenie może zostać określone jako sukces lub niepowodzenie. Z punktu widzenia 

procesu innowacyjnego, o sukcesie można powiedzieć wtedy, kiedy osiągnięty zostanie cel  

dla jakiego wprowadzona została zmiana, czy to będzie rozwój, czy tylko utrzymanie się  

na pozycjach do tej pory osiągniętych. Jeżeli poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania cel 

zostanie osiągnięty, to można mówić wówczas o wymiernym sukcesie i nazywać go 

innowacją. Z tego też względu już w latach 90-tych XX w. wyróżniano trzy etapy 

innowacyjności,  

z których pierwszy był związany z technologią jako wynikiem wiedzy, drugi obejmował 

wprowadzanie innowacji na rynek, zaś trzeci koncentrował uwagę na społecznej akceptacji 

nowości192.  

W działania o charakterze innowacyjnym wbudowane ma być również pewna 

skłonność do ryzyka193. Ludzie różnią się poziomem akceptacji dla określonego poziomu 

ryzyka, niektórzy – najczęściej mniej liczni – godzą się na dane ryzyko przyjęcia nowego 

                                                 
190 K. Moszkowicz, 2019, Współczesne podejście do innowacji, Studia i Prace kolegium Zarządzania i 

Finansów, nr 175, s. 145-154. 

191 Kokot-Stępień P., Zarządzanie innowacjami jako źródło konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 2017, seria: Organizacja i zarządzanie z. 114, s. 222 

oraz Technology  

and Economy. The Key Relationship, Paris 1992. 

192 T.W. Valente, 1996, Social network thresholds in the diffusion of innovations. Social Networks, 18, pp. 69-

89. 

193 Kokot-Stępień P., Zarządzanie innowacjami jako źródło konkurencyjności małych i…, op. cit., s. 224 oraz  

T. Zaleśkiewicz, 2004, Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, (w:) T. Tyszka (red.), Psychologia 

ekonomiczna, Wydawnictwo GWP, Gdańsk, s. 306 
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pomysł lub produktu, podczas gdy większość ludzi niechętnie adoptuje ten nowy pomysł lub 

produkt i woli poczekać, aż inni ludzie spróbują go najpierw.  

Z przytoczonych definicji wynika, że pojęcie innowacji możemy próbować 

analizować z pozycji bliższych socjologii lub ekonomii194. W ujęciach pierwszego rodzaju 

jest to bardziej zachowanie człowieka, polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych 

rozwiązań w życiu społecznym i gospodarczym, które wymaga pomysłowości oraz 

umiejętnego oszacowania koniecznych nakładów (czasu i środków) i możliwych do 

osiągnięcia korzyści, niepozbawione ryzyka niepowodzenia. W perspektywie nauk 

ekonomicznych, innowacja to specyficzne narzędzie – działanie, które nadaje zasobom nowe 

możliwości zastosowania, zgodnie  

z założeniem, że zasób nie istnieje, dopóki człowiek nie znajdzie zastosowania dla czegoś,  

co występuje w przyrodzie i nie nada temu w ten sposób wartości ekonomicznej – wynalazek 

staje się innowacją, kiedy z powodzeniem wprowadzony zostaje na rynek195.  

Innowacja nie jest jednak tylko - ani przede wszystkim - zjawiskiem o wymiarze 

jednostkowym. Nie wzbudza wątpliwości stwierdzenie, iż jest ona zjawiskiem społecznie 

złożonym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że innowacje łączą ze sobą trzy sfery,  

a mianowicie naukę, technikę i produkcję, koncentrując w sobie cechy wszystkich  

tych dziedzin196.  

Współcześnie rozumiana innowacja charakteryzuje się następującymi cechami197: 

a) innowacja tylko w wyjątkowych przypadkach zależy wyłącznie od technologicznego 

know-how. Oznacza to, iż istotnym elementem jest także inna wiedza, nabyte specyficzne 

doświadczenia i ogólny poziom wykształcenia, kontakty z użytkownikami i dostawcami, 

konkurentami; 

b) innowacja jest zlokalizowana, tzn., że jej powstawanie i dyfuzja odbywa się w konkretnej 

przestrzeni geograficznej, a także społecznej; 

c) innowacja jest procesem uczenia się. Oznacza to, iż innowacja jest wynikiem akumulacji 

specyficznej wiedzy i użytecznej informacji. Jest to proces interaktywny wykorzystujący 

źródła wewnętrzne oraz zewnętrzne. Osoba lub grupa osób (organizacja), która  

                                                 
194 Baran M, Ostrowska A., Pander W., 2012, Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne 

innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 

195 K. Rennings, 2000, Redefining innovation – eco-innovation research and the contribution from ecological 

economics, Elsvier Science B.V., s. 322. 

196 Goldstein J., Hazy J.K, Silberstang J., 2010, A Complexity Science Model of Social Innovation in Social 

Enterprise, Journal of Social Entrepreneurship, Volume 1, Issue 1 

197 J. Guinet, W. Polt, 1998, New Rationale and New Approaches to Technology and Innovation Policies:  

An Overview, STI Review No 22, June  
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jest innowacyjna, charakteryzuje się zarówno zdolnością do akumulowania wiedzy,  

jak i efektywnością i sprawnością w procesach produkcji. Ten proces zdolności do 

uczenia się jest budowany wokół posiadanych zasobów; 

d) innowacja jest zjawiskiem o wymiarach społecznych, rozumianym jako zdolność  

do naruszania starych wzorców; 

e) innowacja ma kulturowe źródła w procesie historycznym; oznacza to, że innowacja  

ma swoje odniesienie do tradycji i kultury. 

Innowacyjność należy rozpatrywać w społecznym kontekście, ponieważ można 

mówić bardziej o systemie innowacji, aniżeli samodzielnym, innowacyjnym działaniu. Na ów 

system składa się sieć związków oraz relacji między różnymi organizacjami i 

instytucjami198.  

Na przykład we współczesnej gospodarce innowacyjność ma decydować o możliwościach  

jej stabilnego rozwoju zarówno, kiedy ujmujemy ją w skali makro (np.: ponadnarodowa 

korporacja, kraj, duże przedsiębiorstwo) jak i mikro (np.: firma rodzinna, zakład 

rzemieślniczy, gospodarstwo rolne). Akceptowana jest teza, iż efektem niskiej podatności 

instytucji na zmianę jest zacofanie, państwa nowoczesne natomiast zawdzięczają swoje 

przodujące miejsce  

w świecie działalności zdolnych i wybitnych jednostek – reformatorów, wynalazców, 

organizatorów i polityków199.  

Innowacja najczęściej odnoszona jest do działalności o charakterze gospodarczym,  

jej obecność ma świadczyć o konkurencyjności firmy lub całej gospodarki. Jak się uważa – 

prawdziwi przedsiębiorcy traktują zmianę jaka zjawisko normalne, poszukują jej, reagują  

na nią i wykorzystują jako okazję200 podejmując działania o charakterze innowacyjnym. 

Taka postawa znajdować ma swoje odbicie daleko poza sferą stricte ekonomiczną. W 

szerokim rozumieniu mówimy tutaj o postawie innowacyjnej związanej z nastawieniem do 

życia  

                                                 
198 Moszkowicz K., Współczesne podejście do innowacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i 

Finansów2019, z. 175, Szkoła Główna Handlowa, ss. 145-154 oraz C. Edquist, M. McKelvey, 1997, High R&D 

intensity without high tech products: A Swedish paradox? w: Institutions and economic change: New 

perspectives  

on markets, firms, and technologies, red. K. Nielsen, B. Johnson, Edward Elgar Aldershot 

199 Stryjek J., Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce, Kwartalnik Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace‖ nr 1/2015 oraz R. Borowicz, 1993, Wyzwania nowych czasów – 

„bądź przedsiębiorczy‖, radź sobie sam‖. Czy można mówić o syndromie wiejskim, w: Przedsiębiorczość na 

obszarach wiejskich, red. K. Duczkowska-Małysz, IRWiR PAN, Warszawa, s. 215 

200 P.F. Drücker, 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa, s. 37 
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w ogóle, wychodzeniem naprzeciw wyzwaniom, podejmowaniem ich i wytrwałym 

realizowaniem wytyczonego celu. Niestety, cechy te są trudno definiowalne i ulotne. 

Podejmowane są próby uchwycenia zasadniczych zjawisk związanych z procesem 

innowacji, tak aby kontrolować warunki w jakich powstaje i sposób, w jaki przebiega. 

Systematyczna innowacja polegać ma na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian  

i na systematycznej analizie okazji do społecznej lub gospodarczej innowacji, którą taka 

zmiana mogłaby umożliwiać. Zdaniem Drückera systematyczna innowacja oznacza przede 

wszystkim śledzenie siedmiu źródeł okazji do innowacji. Pierwsze cztery źródła znajdują się 

wewnątrz każdej organizacji, niezależnie czy będzie nią przedsiębiorstwo, czy instytucja 

użyteczności publicznej, przemysł czy sektor usług. Są przeto dostrzegalne przede wszystkim 

dla ludzi znajdujących się w danej organizacji. Są one w zasadzie symptomami, ale 

równocześnie wiarygodnymi wskaźnikami zmian, które już zaszły, albo które można 

wywołać  

przy niewielkim wysiłku. Te cztery rodzaje źródeł to201: 

1. nieoczekiwane – nieoczekiwane powodzenie, nieoczekiwane niepowodzenie, 

nieoczekiwane zdarzenie zewnętrzne, 

2. niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej,  

3. innowacja wynikająca z potrzeb procesu, 

4. zmiany w strukturze przemysłu lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują. 

Drugi zbiór źródeł okazji do innowacji, składający się z trzech elementów, wiąże się  

ze zmianami w otoczeniu organizacji. Są to: 

5. demografia (zmiany w populacji), 

6. zmiany w postrzeganiu, nastrojach, wartościach, 

7. nowa wiedza zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i innych.  

Granice między tymi siedmioma obszarami źródeł okazji do innowacji są nieostre, 

wzajemnie na siebie zachodzą.  

Innowacyjność bywa także utożsamiana z kreatywnością, postuluje się wręcz 

nadejście tzw. ery kreatywnej202, a jej atrybutem ma być przede wszystkim istnienie klasy 

kreatywnej, pracującej w sektorach kreatywnych, charakteryzującej się (m.in.) 

tolerancyjnością (odpowiednie postawy i wartości).  

                                                 
201 P.F. Drücker, 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. op. cit., s.45 

202 I, Tingali, 2004, Europe in the Creative Age, Carnegie Mellon Software Industry Centem, 

http://www.culturenet.cz/res/data/004/000573.pdf  za A. Styś, Innowacyjność – postrzeganie, znaczenie,  

uwarunkowania – opcja marketingowa,  Współczesne Zarządzanie 4/2011, s. 19 
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Definiowana na różne sposoby innowacja nie doczekała się jednolitej 

operacjonalizacji, akceptowanej w różnych naukach. Traktowana jest jako zmiana, która ma 

pozytywny efekt (podobnie jak postęp). Jednakże pojęcie innowacji ma bardziej charakter 

procesowy, można  

by rzec technologiczny – odnosi się do jakiegoś usprawnienia, o ile postęp to przede 

wszystkim wartości, o tyle innowacja identyfikowana jest przez cele.  

Za działalność innowacyjną uznaje się szereg działań o bardzo różnorodnym 

charakterze: naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym  

i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub 

istotnie ulepszonych produktów i procesów, przy czym produkty te i procesy są nowe 

przynajmniej  

z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Innowacją może być również 

nabycie dóbr, usług, bądź wiedzy ze źródeł zewnętrznych. Według Podręcznika z Oslo203 z 

2005 r. pojęcie innowacji obejmuje cztery rodzaje: innowacje-produkty, innowacje-procesy, 

innowacje organizacyjne i innowacje marketingowe. 

Powyższe przykłady różnorodnych prób zinterpretowania pojęcia innowacji wskazują 

na dominujące w tej materii trendy. W przeważającej mierze dokonywane próby wyjaśniania 

zjawiska innowacji koncentrowały się przede wszystkim w dwóch obszarach. W pierwszym 

przypadku, na samym procesie innowacji – głównym obszarem zainteresowania jest proces 

dyfuzji innowacji w organizacjach i branżach. Druga kategoria może być ogólnie opisana jako 

badanie różnorodności innowacji. Tutaj naukowcy skupiali się na zrozumieniu natury 

związków między przyjęciem innowacji przez organizacje, a zewnętrznym środowiskiem, 

wewnętrzną charakterystyką i osiągnięciami organizacji204. 

Wydaje się, że podstawowym obszarem zainteresowania jest nie sama innowacja 

(próba odpowiedzi na pytanie czym jest?), lecz to jak ją wprowadzać, jak być innowacyjnym,  

jak sprzyjać pojawianiu się innowacji itd. Niejako przy okazji, uznaje się, że innowacja  

jest zmianą, bowiem wśród wielu czynników decydujących o sukcesie są i takie, które w 

sposób jednoznaczny określają istotę i znaczenie innowacyjności. Kluczowa ma być zdolność 

przewodzenia zmianie, na co składają się następujące cechy205:  

                                                 
203 Oslo Manual – Proposed Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data, 3

rd
 Edition. OECD 

2005. 

204 A. Subramanian, Innovativeness: Redefining the concept, Journal of Engineering and Technology 

Management 1996 vol. 13, Issues 3–4 St. Louis, p. 225 (pp. 223-243) 

205 A. Styś, Innowacyjność – postrzeganie, znaczenie,  uwarunkowania – opcja marketingowa Współczesne 

Zarządzanie 4/2011, s. 20 
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−  postrzeganie zmiany jako szansy, a nie problemu,  

−  kwestionowanie aktualnego systemu, gdy potrzebna jest zmiana,  

−  wykazywanie się niezbędną elastycznością,  

−  wspieranie kreatywności i innowacyjności ludzi,  

−  skuteczność przekształcenia twórczych idei w wyniki gospodarcze.     

Skoro innowacja jest zmianą, polegającą na – w bardzo ogólnym sensie – 

przekształcaniu istniejących rozwiązań lub proponowaniu nowych, to wydaje się, że pojęcie  

to może mieć wiele wspólnego z szerszą kategorią zjawisk związanych z łamaniem/ 

odchodzeniem od norm społecznych206.  

 

6.3. Poczucie ładu normatywnego 

Kontrola społeczna jest z założenia zjawiskiem, powiązanym z pojęciem celu. Dla 

jego osiągnięcia wprowadzane są poszczególne typy sankcji, które mają umożliwić 

osiągnięcie optymalnego stanu identyfikacji jednostek z regułami kulturowymi. Jakie są więc 

okoliczności wyłaniania „aktorów nowego‖, czyli aktorów zmiany? Należy domniemywać, że 

szeroko rozumiany ład społeczny nastawiony jest na osiąganie raczej równowagi i konsensu,  

a nie na promowanie zmiany. Można więc oczekiwać, że próby wprowadzenia zmian mogą 

napotykać na społeczne bariery – czy to w postaci „biernego oporu‖, czy też zdecydowanych 

sankcji, których celem jest powstrzymanie zaburzeń istniejącego porządku. Kluczowym,  

w omawianym kontekście pojęciem, są normy społeczne.  

Mogłoby się wydawać, że społeczeństwo czyni normy, aby kontrolować nasze 

naturalnie złe instynkty i zachowania. Nie wszystkie normy mają jednak tego typu 

charakter. Można zauważyć, że wszelkie działania, które zostały powtórzone raz albo 

więcej razy mają w jakimś stopniu skłonność do przekształcania się w nawyk. Oczywiście, 

aby tak się stało musi zaistnieć ciągła sytuacja społeczna, w której zazębiają się nawykowe 

już działania dwu albo większej liczby osób. Ustalanie się nawyków prowadzi do 

wykształcenia układów społecznych, będących efektem wdrożenia formuły: „oto jak należy 

robić te rzeczy‖. Układy te przyjmując zobiektywizowaną formę przekształcają się w 

instytucje, które należąc do sfery faktów historycznych i obiektywnych stają przed jednostką, 

jako fakty niepodważalne207.   

                                                 
206 Oczywistą inspiracją dla tak postawianego zagadnienia, jest typologia przystosowań, którą w swoim dziele 

zaprezentował R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002 

207 P. Berger, T. Luckmann, 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, s. 86 
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Możliwych sposobów interpretowania, definiowania i stosowania pojęcia „norma 

społeczna‖, jest znacznie więcej. Szereg autorów należących do różnych paradygmatów  

i kierunków oraz dyscyplin w naukach społecznych mierzyło się z tym zagadnieniem,  

a literatura jest bardzo obszerna208. Wydaje się, że dla niniejszego wywodu kluczowe  

jest zwrócenie uwagi na niektóre konsekwencje istnienia norm społecznych. J. Pawłowska209 

wskazuje na zróżnicowanie typów norm. Istnieją normy obowiązujące rygorystycznie, 

których nieprzestrzeganie powoduje sankcje negatywne. Z kolei ich przestrzeganie nie 

przynosi  

w konsekwencji żadnej nagrody (np. przykazanie „nie zabijaj‖). Kolejny typ norm należy  

do kategorii norm z obszaru tolerancji. Ich przestrzeganie nie jest obwarowane żadnym 

szczególnym rygorem, ani w postaci sankcji negatywnej, ani pozytywnej (np. zwyczajowe 

formy grzeczności w relacjach z obcymi). Istnieją także zasady, których spełnienie wiąże się 

ze szczególnym uznaniem społecznym, natomiast ich niespełnienie nie prowadzi do żadnych 

negatywnych sankcji (np. ryzykowanie swoim życiem, aby pomóc komuś obcemu). 

Bez wątpienia normy nie są również niezmienne, ulegają modyfikacjom z różnych 

powodów i z różną dynamiką. Normy bywają tworzone świadomie, a czasami powstają jako 

niezamierzony efekt ludzkich aktywności. Należy jednak zauważyć, że bez względu na to 

jakie mechanizmy powodują ich powstawanie i przekształcanie, obecność norm społecznych 

wpływa stabilizująco na relacje międzyludzkie, dając podstawy do antycypacji przebiegu 

przyszłych zdarzeń – oczywiście nie wszystkich, ale pozwalając na pewne bezrefleksyjne 

automatyzmy w typowych sytuacjach społecznych (spotykając ponownie przygodnego 

znajomego oczekujemy, że na stwierdzenie „Miło Cię widzieć‖ odpowie w równie 

konwencjonalny i niezobowiązujący sposób, a nie – szczerze i deprymująco „a mi Ciebie 

nie‖). 

Samo ustanowienie reguł wprowadza podział zachowań na dwie odrębne kategorie – 

poprzez umożliwienie odróżniania tych zgodnych lub niezgodnych z normami210, bowiem 

                                                 
208 G. Homans, 1961, Social behaviour. Its elementary forms Harcourt Brace&Co, New York, pp. 404 oraz  

M. Ossowska, 1985, Normy moralne, próba systematyzacji, a także M. Ossowska, 1986, Socjologia moralności. 

Zarys zagadnień, Warszawa, PWN, oraz M., Crozier, E. Friedberg, 1982, Człowiek i system, organizacja 

działania zespołowego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, oraz R.B. Cialdini, M.R, Trost, 

1998. Social influence: social norms, conformity and compliance. in: D.T. Gilbert, S.T. Fiske, G. Lindzey, 

(Eds.), The Handbook of Social Psychology, vol 2, McGraw-Hill, New York, pp. 151–192, oraz  L.S. Shaffer, 

1983, Toward Pepitone's vision of a normative social psychology: What is a social norm? Journal of' Mind  

and Behavior, 4, 275-294 oraz J. Thøgersen, 2006, Norms for environmentally responsible behaviour:  

an extended taxonomy, Journal of Environmental Psychology, vol 26, issue 4, pp. 247-261 

209 J. Pawłowska, Tak zwana dewiacja pozytywna, Studia Socjologiczne, 2 1985, 93–112 

210 J. Kwaśniewski 2008, Rola norm społecznych w procesach wykluczania i reintegracji społecznej, w: Prace 

Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i kontroli społecznej, tom IX, red. J. Kwaśniewski, Warszawa s. 145 
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bezpośrednią konsekwencją ustanowienia reguły jest jakaś forma sankcji w przypadku, kiedy 

zostaje ona naruszona211. Nie wszystkie regularności w zachowaniach społecznych  

są konsekwencją istnienia norm społecznych, jednak kluczową cechą tych ostatnich  

jest sankcja, która ma ograniczyć występowanie ponownych naruszeń normy. Norma 

zachowania, norma stanu psychiki, norma funkcjonowania instytucji, norma dotycząca 

kulturowych cech jakiejś zbiorowości (wyglądu, ubioru, języka, wierzeń, systemu wartości  

i innych atrybutów kulturowych) to, między innymi, układy odniesienia służące nam  

do rozpoznawania i definiowania zdarzeń212. 

 

6.4. Odstępstwo od norm213 

Innowacja jest bez wątpienie procesem polegającym na – w jakimś stopniu – 

omijaniu/ łamaniu obowiązujących norm. To właśnie znalezienie nowego rozwiązania, 

produktu, sposobu organizacji ma dawać przewagę w rywalizacji rynkowej. Z drugiej jednak 

strony społeczeństwa podejmują znaczne wysiłki aby stabilizować sytuację i zapobiegać 

łamaniu obowiązujących norm. Zachowania, polegające na postępowaniu niezgodnie z 

normami, określane są w literaturze socjologicznej jako dewiacja. Pojęcie to zdefiniowano na 

wiele sposobów, ale ogólnie odnosi się ono do społecznie odrzuconych zachowań, atrybutów  

lub warunków, które naruszają akceptowalne standardy zachowania lub wyglądu w danej 

grupie214.  

We współczesnych badaniach empirycznych zarysowują się trzy podstawowe ujęcia 

dewiacji. Pierwsze z nich polega na badaniu grup społecznych określonych jako dewiacyjne. 

W drugim ujęciu przedmiotem badań empirycznych są jednostki określone jako dewianci,  

a wreszcie w trzecim ujęciu badane są zachowania dewiacyjne. Ponadto niekiedy mówi się  

o wartościach dewiacyjnych i symbolach dewiacyjnych215.  

Jeszcze inne propozycje podziału nurtów teoretycznych padają, kiedy punktem 

wyjścia do ich uporządkowania jest odpowiedź na pytanie o przyczyny dewiacji. Jak pisze 

                                                 
211 M. Ossowska, 1986, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa, s 107 

212J. Kwaśniewski, 1983, Społeczeństwo wobec dewiacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa  

213 Literatura poświęcona zjawisku dewiacji, jest niemal tak obszerna jak ta, zmagająca się z zagadnieniami 

związanymi z pojęciem normy społecznej. W niniejszym popracowaniu omówione zostaną wybrane 

opracowania, a głównym celem prezentacji jest próba syntetycznego omówienia głównych podejść do 

omawianego zagadnienia. 

214Ch.R. Tittle, R. Paternoster, 2000, Social Deviance and Crime: An Organizational and Theoretical Approach. 

Los Angeles, CA: Roxbury, za A. Heckert, D.M. Heckert, New Typology of Deviance, Deviant Behavior:  

An Interdisciplinary Journal, 23/2002, pp.:449-479 

215 P. Lerman, Argot, Symbolic Deviance and Subcultural Delinquency, American Sociological Review vol. 32  

nr 2, p. 209. 1967, pp. 209-224 
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Zbigniew Welcz216: można wyróżnić trzy różne grupy odpowiedzi na pytanie o czynniki 

warunkujące powstanie, utrwalanie się i zanik zachowań dewiacyjnych – paradygmat 

socjalizacyjny, kontroli społecznej i reakcji społecznej. W pierwszym przypadku przyczyny 

dewiacji upatruje się w internalizacji, przyswojeniu wartości dewiacyjnych. W drugim 

przyjmuje się, że dewiację umożliwia osłabienie, neutralizacja lub załamanie się władzy 

społeczeństwa lub grupy. Z kolei w ramach teorii reakcji społecznej podkreśla się, że 

dewiacją jest zachowanie lub rola negatywnie oceniona przez otoczenie, a reakcja społeczna 

jest nie tylko sprawcą dewiacji  

ale także czynnikiem ją podtrzymującym. 

Swoja typologię interpretacji dewiacji przedstawiają także A. Hecktt i D. M 

Hecket217, ich zdaniem część autorów za dewiację uznaje naruszenie norm społecznych w 

systemie społecznym – dewiacja to niezgodność zachowania ze wzorem zachowania – 

wartością, normą, porządkiem społecznym, standardem, celem społecznym, regułą, 

oczekiwaniem, by wymienić tylko najczęściej spotykane określenia. Natomiast pozostali 

autorzy ograniczają dewiację  

do tych naruszeń norm społecznych, które są wystarczająco ważne, by wywołać silną reakcję, 

której to efektem jest wywołanie i utrwalenie dewiacji. Chociaż dewiacja została 

zdefiniowana na różne sposoby, główna dychotomia znajduje się między podejściem 

normatywnym a reakcji społecznej218.  

Normatywne lub obiektywistyczne deklaracje podkreślają naruszenie lub brak 

zgodności z normatywnymi oczekiwaniami. R. K. Merton stwierdzał, że "zachowanie 

dewiacyjne odnosi się do zachowania, które odbiega znacząco od norm określonych dla ludzi 

w ich statusach społecznych"219. Z kolei Becker220 przedstawił klasyczną wykładnię 

stanowiska nurtu reakcji społecznej, Jego zdaniem grupy społeczne kreują i stanowią 

dewiację, tworząc reguły, których naruszenie stanowi dewiację, i stosując te zasady do 

konkretnych osób.  

W związku z tym dewiacja nie odnosi się do samego czynu, jaki został popełniony, ale jest 

                                                 
216 Ch.E. Frazier, Theoretical approaches to deviance: an evaluation, Merrill, 1976, za Z. Welcz, Powstanie  

i rozwój teorii naznaczania społecznego, Studia Socjologiczne Nr 1, 1985, s. 65-66 

217 A. Heckert, D. M. Heckert, New Typology of Deviance, Deviant Behavior, op. cit 

218A.E. Liska, 1981, Perspectives on Deviance. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, za A. Heckert, D. M. 

Heckert, New Typology of Deviance, New Typology of Deviance, Deviant Behavior: op. cit. 

219 R. K. Merton, 1966. Social Problems and Sociological Theory, pp. 775±827 in Contemporary Social 

Problems, 2nd ed., edited by Robert K. Merton and Robert Nisbet. New York: Harcourt Brace, p. 805 

220 H. Becker, 1963, Outsiders. New York: The Free Press of Glencoe. p 11 
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konsekwencją stosowania określonych sankcji wobec osoby, która go popełniła. Dewiantem 

jest więc ten, wobec którego takowa etykieta została skutecznie zastosowana. 

Pojęcie dewiacji społecznej pojawia się w tekstach socjologicznych od samego 

początku dyscypliny. Klasyk socjologii Emil Durkheim221 analizując fakty społeczne, 

przedstawił swoją propozycję rozróżniania tego co normalne od faktów nienormalnych 

(dewiacyjnych, patologicznych). Oryginalność zaprezentowanej koncepcji polegała także  

na tym, że Durkheim wskazuje na wyraźną dystynkcję między zjawiskami niepożądanymi  

ale normalnymi, a nienormalnymi czyli dewiacyjnymi. Głównym kryterium odróżniającym  

oba typy zjawisk miała być ich powszechność (normalne) oraz wyjątkowość (patologiczne).  

I tak na przykład zbrodnia, zdaniem Durkheima, jest zjawiskiem normalnym ponieważ 

występuje we wszystkich typach społeczeństw, na wszystkich etapach ich rozwoju.  

Należy odnotować, że autor niejako mimochodem wskazywał, iż zjawiska, które 

dzisiaj nazwalibyśmy dewiacją, a które on uznawał za normalne, mogą pełnić ważne role w 

życiu społecznym, stając się czynnikiem inicjującym procesy zmiany społecznej, oraz 

kształtując moralne warunki rozwoju społecznego.  

W kolejnej, klasycznej dla socjologii interpretacji zjawiska dewiacji, Robert 

Merton222 wskazywał, że źródłem dewiacji jest struktura społeczna rozumiana jako 

kulturowo akceptowane cele oraz normatywnie określone środki służące do ich osiągnięcia, 

przy czym przez instytucjonalne środki rozumie się sposoby zachowania wyznaczone przez 

obowiązujące w zbiorowości normy223. Dewiacja pojawia się wtedy, kiedy jednostki a także 

całe grup społeczne nie mają dostępu do legalnych środków umożliwiających osiąganie celów 

wskazywanych przez kulturę, jako ważne i warte zdobycia. Niedostępność akceptowanych 

społecznie dróg prowadzących do realizacji celu prowadzi do napięć społecznych, które 

przejawiają się różnymi typami przystosowania do sytuacji, będącej konsekwencją cech 

struktury społecznej. Autor wyróżnia następujące typy przystosowań: innowację, rytualizm, 

wycofanie i bunt.224 W przypadku innowacji, istniejący silny nacisk na osiąganie celów 

kulturowych powoduje, że jednostki sięgają po nielegalne środki. Rytualizm pojawia się 

wtedy, kiedy w społeczeństwie o źle zintegrowanej kulturze główny nacisk skierowany  

jest na społecznie akceptowane zachowania, natomiast tracą znaczenie kulturowo wyznaczane 

cele. Jednostki wykazują uległość wobec zinstytucjonalizowanych norm i wzorów zachowań, 

                                                 
221 E. Durkheim, 1968, Zasady metody socjologicznej, Warszawa, s. 95 

222 R.K. Merton, Teoria socjologiczna i …, op. cit. 

223 R.K. Merton, Teoria socjologiczna i …, op. cit., s. 196 

224 oczywiście jest także konformizm, ale jest to typ przystosowania niedewiacyjny, pozostaje więc poza 

naszym zainteresowaniem 
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koncentrując się na nich tak bardzo, iż stają się one celem samym w sobie. Natomiast 

wycofanie i bunt, to sytuacja, kiedy jednostki rezygnują zarówno z uznawanych w 

społeczeństwie celów jak i środków, z tym że w przypadku buntu stare cele i środki 

zastępowane są nowymi.  

Z punktu widzenia niniejszej dysertacji kluczowym pojęciem jest innowacja – której 

istota, zdaniem Mertona polega na odrzuceniu usankcjonowanych i zinstytucjonalizowanych 

społecznie praktyk, przy jednoczesnej akceptacji standardowych celów kulturowych. Oznacza 

to jednak, że Merton użył pojęcia innowacji w bardzo specyficznym znaczeniu, ograniczając  

je do działań nielegalnych, przestępczych, niejako z definicji polegających na łamaniu 

obowiązujących norm225.  

Należy odnotować, że dostępnych jest wiele opracowań, w których poddano 

krytycznej analizie obydwie wzmiankowane koncepcje226. Z jednej strony – w przypadku 

podejścia normatywnego – wskazywano na problemy ze stosowaniem abstrakcyjnych ideałów 

jakimi  

są normy, oraz trudności w interpretowaniu normy bez opisu kontekstu sytuacji do jakiej  

ma mieć ona zastosowanie (morderstwo lub efekt „pracy‖ żołnierza). Z drugiej strony,  

w przypadku koncepcji należących do nurtu reakcjonistycznego zwraca się uwagę na 

problemy z identyfikacją publiczności, która ma mieć decydującą rolę w naznaczaniu 

dewianta, skoro tych publiczności w codziennym życiu jest i może być wiele. Dodatkowo 

krytykowano przyjęcie założenia, że brak reakcji społecznej oznacza, że dane zachowanie nie 

jest dewiacją, co może skutkować niemal całkowitym sprowadzeniem normy społecznej do 

konkretnego kontekstu jej stosowania, a to oznacza skrajny relatywizm.  

Dewiacja nie jest jednak immanentną cechą danego zachowania, zachowanie staje się 

dewiacyjne dopiero na skutek skonfrontowania go ze społecznymi normami. 

Paradygmatycznym standardem w dewiacji jest pogląd, że dewiacja wiąże się z 

niezgodnością z normami, które wywołują negatywne oceny danego zachowania/zjawiska, a 

co za tym idzie, sankcje227. Jednak istotną kwestią teoretyczną jest przewidywanie i 

wyjaśnianie, dlaczego niektóre naruszenia norm powodują negatywne oceny, a inne 

naruszenia norm prowadzą  

                                                 
225 R.K. Merton, 2002,Teoria socjologiczna i …, op. cit., s. 205-213 

226 J.P. Gibbs, 1981, Norms, Deviance, and Social Control: Conceptual Matters. New York: Elsevier, oraz 

Akers, Ronald L. 1968. Problems in the Sociology of Deviance: Social Definitions and Behavior, Social Forces 

46:  

455-465 

227 A. Heckert, D. M. Heckert, New Typology of Deviance, Deviant Behavior: op. cit., p. 460 
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do pozytywnych ocen. Z tego samego względu ważne jest również przewidywanie  

i wyjaśnianie, dlaczego nadmierny konformizm czasami prowadzi do negatywnych ocen,  

a innym razem do pozytywnych228. 

 

6.5. A może dewiacja pozytywna? 

Podobnie jak w przypadku dewiacji per se, pozytywne odchylenie zostało 

zdefiniowane na różne sposoby. Ponadto niektórzy badacze odrzucali koncepcję pozytywnej 

dewiacji,  

ich zdaniem dewiacja odnosi się tylko do tego co jest złe, szkodliwe, lub do tego, na co 

reaguje się w sposób negatywny229. Jednak z punktu widzenia niniejszej pracy zasadne 

wydaje się przytoczenie podejść, które uwzględniają istnienie zjawiska określanego mianem 

dewiacji pozytywnej. 

Pewne elementy tej koncepcji, obecne wśród badań różnego typu, pozbawione były  

z reguły samowiedzy teoretycznej – niektórzy autorzy posługiwali się pojęciem dewiacji 

pozytywnej, nie używając samego terminu230. Wydaje się że do tego grona można zaliczyć  

na przykład Floriana Znanieckiego i jego koncepcję zawierającą pojęcie nadnormalności231.  

W przypadku zboczeńca nadnormalnego, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoba 

kontestująca zastany system normatywny dąży do jego ulepszenia, poprawienia, Odrzucając 

istniejący porządek proponuje wizję jego przekształcenia, w taki sposób, aby zniwelować 

istniejące nieprawidłowości.  

Nieco inną propozycję zaprezentował Erving Goffman, w swoim opracowaniu pt. 

„Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości‖232. Choć dewiacja, a właściwie osoba dewianta 

jest z punktu widzenia koncepcji Goffmana traktowana jako wątek poboczny, w opisywanej 

publikacji znajduje się typologia dewiantów. Autor wyróżnia dewiantów wewnątrzgrupowych 

oraz społecznych. Do tej pierwszej kategorii, jako osoby, które nie podejmują gry 

                                                 
228 A. Heckert, D. M. Heckert, New Typology of Deviance, Deviant Behavior: op. cit., p. 454 

229 J. Curra, 1994. Understanding Social Deviance. New York: Harper , oraz M. B. Clinard, R. F. Meier. 1989. 

Sociology of Deviant Behavior, 7th ed. Fort Worth, TX: Holt, Rinehart, and Winston, oraz J. Best, D. F. 

Luckenbill, 1982, Organizing Deviance. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, za A. Heckert ; D. M. Heckert,  

New Typology of Deviance, New Typology of Deviance, Deviant Behavior: op. cit., a także J. Pawłowska,  

Tak zwana dewiacja…, op. cit. oraz A. Siemaszko, Granice tolerancji – o teoriach zachowań dewiacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, ss. 413 

230 E.M. Lemert, 1951. Social Pathology. New York: McGraw-Hill, P.A. Sorokin, 1950. Altruistic Love. 

Boston: The Beacon Press, L. T. Wilkins, 1965. Social Deviance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hal, za A. 

Heckert, D.M. Heckert, New Typology of Deviance, New Typology of Deviance, Deviant Behavior: op. cit., p. 

455 

231 F. Znaniecki, 1974, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa  

232 E. Goffman, 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk, s. 183-187 
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społecznego dystansu, zakwalifikował takie przypadki, jak pijaczek i wioskowy głupek, ale 

zauważa także, że w szerszych społecznościach dewiantami mogą być osoby, wobec których 

stawiane  

są wyższe, niż przeciętne, oczekiwania moralne – np. ksiądz, pastor. Wątek ten nie jest 

szczególnie rozbudowany, bowiem Goffmanowi wystarcza konkluzja, że wszyscy dewianci 

prędzej czy później stają się nosicielami piętna.  

Inni autorzy odwoływali się do tego pojęcia w pełni świadomie233. W ramach swojej 

koncepcji wirtuologii, Jerzy Kwaśniewski234 zawarł postulat utworzenia nowej dyscypliny  

z zakresu nauk społecznych, która zajmowałaby się pozytywnymi odchyleniami od normy 

społecznej. Według Kwaśniewskiego zachowania o cechach pozytywnej dewiacji społecznej 

łączy to, że; 

 stanowią one odchylenie od normy powinności, 

 są wyrazem buntu wobec standardów przyjętych w danym środowisku, 

 charakteryzuje je nieegoistyczny typ motywacji, 

 ich skutkiem jest pozytywna dezorganizacja społeczna. 

Zawarta w pierwszym punkcie cecha, czyli odchylenie – w tym przypadku  „w górę‖ – 

od społecznych oczekiwań, jest płaszczyzną łączącą wszelkie typy dewiacji. To właśnie 

niezgodność danego postępowania z oczekiwaniami społecznymi, ma być podstawą do tego, 

aby wszystkie takie zachowania traktować jako dewiacje, bez względu na to czy mamy  

do czynienia z zachowaniami ocenianymi jako pozytywne, czy też negatywne.  

Natomiast kolejne podejście, które zapoczątkowało nurt tzw. „positive deviance‖ 

zawiera określone dyspozycje235 dotyczące realizacji strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, właśnie w oparciu o dewiację pozytywną. Zdaniem zwolenników tej koncepcji, 

należy zdefiniować problem społeczny oraz określić pożądane rezultaty interwencji, następnie 

poszukiwać niezwykłych, ale skutecznych zachowań i strategii, dzięki którym niektórzy 

członkowie danej społeczności sami rozwiązują wspomniany problem (pozytywni dewianci). 

No i ostatecznie, poprzez rozpowszechnianie, propagowanie zdiagnozowanych rozwiązań 

(które powstały w analizowanej społeczności, ale były nietypowym sposobem postępowania) 

należy doprowadzić do oczekiwanej zmiany w zachowaniach wszystkich/ większości 

                                                 
233 M. Łoś, Teorie społeczeństwa a koncepcje dewiacji w: Zagadnienia patologii społecznej, red. A. 

Podgórecki, Warszawa 1976, oraz A. Oleszkowicz, D. Czyżowska, O. Bąk, Maksymalizm moralny – 

poszukiwanie zachowań spełniających kryteria definicyjne, Studia Socjologiczne 2010, 2 (197), ss. 109-126 

234 J. Kwaśniewski, Pozytywna dewiacja społeczna, Studia Socjologiczne nr. 3 1976, oraz J. Kwaśniewski, 

1983, Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa  

235 R. Pascale, J. Sternin, M. Sternin, The Power of Positive Deviance: How Unlikely Innovators Solve  

the World‘s Toughest Problems, Harvard Business Press, 2010, Boston, pp. 256 
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członków społeczności236. We wzmiankowanej koncepcji więcej uwagi poświęca się jednak 

roli pozytywnych dewiantów w procesie zmiany, aniżeli szczegółowej analizie, kto i dlaczego  

jest owym dewiantem. Należy odnotować, że opisywane przypadki pozytywnych dewiantów 

odnoszą się raczej do osób, których postępowanie jest nietypowe, niestandardowe,  

a nie podejmowane i realizowane wbrew obowiązującym normom.  

Analizując pojęcie dewiacji (w tym innowacji), jako korelatu zaburzeń ładu 

normatywnego wskazaliśmy, że innowacja w znaczeniu przyjętym w części początkowej,  

nie prowadzi do podważenia istniejącego ładu. Działania o charakterze innowacyjnym mogą 

wprowadzać niepewność, jednak każde zaproponowane, nowe rozwiązanie  

jest upostaciowieniem już obowiązującej normy – chcemy szybszych, wygodniejszych, 

funkcjonalniejszych urządzeń i dostępnych rozwiązań. O ile efekt wdrożenia innowacji może 

nie budzić zastrzeżeń ze strony środowiska społecznego, o tyle sam proces inicjowania  

i wdrażania procesu innowacyjnego może napotykać wiele przeszkód o charakterze 

społecznym związanych ze specyficznym, konserwatyzmem danej społeczności. W ramach 

każdej cywilizacji współdziałają kreatywne i potencjalnie niszczące siły postępu  

oraz zachowawcze siły tradycji i zwyczaju. Stąd każdą sytuację można było rozpatrywać  

jako „powstające‖ lub istniejące napięcie między tym, co utrwalone a innowacją‖237  

 

6.6. Odnowa wiejskich społeczności lokalnych – inteligentna specjalizacja 

We współczesnej gospodarce rozwój lokalny należy rozpatrywać jako zbiór pięciu 

zintegrowanych płaszczyzn, tworzących tzw. zrównoważony rozwój lokalny (zwany również 

ekorozwojem) – społecznej, przestrzennej, kulturowej, gospodarczej, ekologicznej238.  

W przypadku obszarów wiejskich sfery te stanowią raczej barierę niż udogodnienie  

w podejmowaniu innowacji. Nadal, jednym z podstawowych wyznaczników wiejskości 

pozostaje charakter działalności ekonomicznej, istotnie warunkowany geograficznym  

i społeczno-demograficznym charakterem obszaru wiejskiego. Problemem o charakterze 

zasadniczym zawsze było i z pewnością pozostaje terytorialne rozproszenie powodujące,  

że instytucje ekonomiczne lokowane na wsi są mniej konkurencyjne ze względu na 

                                                 
236 P.G. LeMahieu, Positive deviance: learning from positive anomalies, Carnegie Foundation  

for the Advancement of Teaching, Stanford, California, USA 

237 Buttimer A., 1990, Charyzmat i kontekst: wyzwanie, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej‖, 4:  

11–28 za Wójcik M. 2018, Koncepcja inteligentnego rozwoju (smart development) – wyzwanie dla planowania 

obszarów wiejskich, w: Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich, red. M. Wójcik,  

P. Jeziorska-Biel, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 31, s. 7 

238 M. Strużycki, (red.), Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych, Instytut Rynku 

Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2006, s. 53. 
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skutkujący obniżeniem efektywności brak efektu skali czy skoncentrowanego popytu. 

Również wyraźnie trudniejszy dostęp do instytucji tzw. infrastruktury społecznej (stan 

zasobów materialnych oświaty, kultury i służby zdrowia itp.) hamuje rozwój gospodarczy 

wsi, w tym szczególnie funkcji pozarolniczych. Cechą charakterystyczną odróżniającą 

obszary wiejskie od miejskich jest generalnie znacznie niższy poziom ich rozwoju 

gospodarczego, w tym małe zróżnicowanie aktywności gospodarczej mieszkańców wsi. 

Problem ten dotyczy zwłaszcza gmin typowo rolniczych, z dużym udziałem gruntów 

popegeerowskich w powierzchni ogólnej, w których proces transformacji systemowej 

przebiega bardzo powoli. Efektem zachodzących przemian było przede wszystkim wysokie 

bezrobocie oraz niski poziom infrastruktury technicznej. Jednocześnie depresja 

demograficzna powoduje, iż tereny takie są również mało atrakcyjne  

w procesie pozyskiwania nowych inwestycji. 

Procesy społeczno-gospodarcze zachodzące na obszarach wiejskich, zwłaszcza  

po wejściu Polski do Unii Europejskiej, można analizować rozpatrując ich znaczenie  

dla tworzenia środowiska społecznego. Za najbardziej istotne można uznać następujące 

zjawiska239: rozwój stref podmiejskich dużych miast, modernizację rolnictwa, oddziaływanie 

środków unijnych w ramach pomocy dla obszarów wiejskich, wzmacnianie 

wielofunkcyjności wsi, deglomerację przemysłu oraz renaturalizację – której celem jest 

ochrona środowiska.  

Z wielu opracowań, raportów i dokumentów planistycznych wynika, że obszary 

wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego obarczone są wieloma barierami, 

które w znacznym stopniu limitują oraz utrudniają rozwój społeczności lokalnych240. 

Jednakże choć obszary wiejskie charakteryzuje cały szereg właściwości nie sprzyjających 

kreowaniu „łatwych‖ warunków działalności gospodarczej, to należy jednak pamiętać, że 

zachowania ekonomiczne są determinowane nie tylko splotem tzw. okoliczności 

                                                 
239 Wójcik M. 2018, Koncepcja inteligentnego rozwoju (smart development) – wyzwanie dla planowania 

obszarów wiejskich, w: Społeczny wymiar innowacyjności na …, op. cit., s. 11 

240 Statistical Analyses of Rural Areas in Poland, 2004, Statistical Information system, Agricultural Consultants 

and Planners – Final report, pp. 185; oraz Goraj S., Gwiaździńska-Goraj M., Rozwój przedsiębiorczości  

na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich  

nr 2/2011, PAN, Kraków, ss. 171–181; a także Warmińsko-Mazurskie 2030, Strategia rozwoju społeczno-

gospodarczego, Olsztyn 2020; również Analiza sytuacji społeczno-demograficznej w województwie warmińsko-

mazurskim, 2015, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn; Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-

mazurskiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, 2019, Regionalne 

Obserwatorium Terytorialne, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 

Dziemianowicz W., Szlachta J., Cybulska M., Tarnacki J., 2018, Diagnoza strategiczna województwa 

warmińsko-mazurskiego, Geoprofit, Warszawa; Ocena warunków życia na obszarach wiejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego, 2018, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie. 
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zewnętrznych, ale także wartościami jakimi w swoim życiu kierują się ludzie. W związku z 

tym to uwarunkowania społeczne, które wskazywane były jako element niezbędny dla działań 

innowacyjnych, wydają się kluczowym kryterium, niezbędnym dla inicjowania i wdrażania 

innowacji. Aby możliwe było zaangażowanie jak największej liczby ludności w procesy 

innowacyjne, nowe produkty  

i procesy winny być przede wszystkim dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości 

gospodarczych oraz społecznych środowiska wiejskiego241.  

Dane opisujące specyfikę działalności innowacyjnej podejmowanej na obszarach 

wiejskich często są fragmentaryczne i niepełne, odnoszą się do wybranych obszarów – 

dodatkowo, oprócz powiązania z określoną przestrzenią (a także, oczywiście, czasem) 

stosowane są różne kryteria w opisie czynników kluczowych dla budowania lokalnego 

systemu innowacji. W konsekwencji ryzykowne jest dokonywanie zbiorczych porównań  

i wytypowanie, które czynniki w odniesieniu do tak zróżnicowanego obszaru, jakim są tereny 

wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego, odgrywają kluczową role. Jednak zasadne 

wydaje się odnotowanie tych aspektów aktywności innowacyjnej, których występowanie nie 

budzi wątpliwości. Z przeprowadzonej analizy wynika, że czynnikami, których znaczenie  

jest najbardziej uniwersalne, są uwarunkowania o charakterze społecznym – zdolność 

społeczności lokalnych do przezwyciężania konserwatyzmu i postaw zachowawczych, 

kształtująca się pod wpływem podzielanych systemów wartości oraz otwartości na zmianę. 

Warto tu przypomnieć znaną od wielu lat maksymę, że prawdziwym przedsiębiorcą jest  

ten, kto poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje do społecznej lub gospodarczej 

innowacji242. 

Jedną z propozycji teoretycznych, w ramach której podejmuje się próbę uwzględnienia 

szerokiego wachlarza czynników kształtujących możliwości rozwojowe lokalnego systemu,  

z uwzględnieniem kwestii innowacyjności jest koncepcja inteligentnego rozwoju243. 

Postuluje się w niej potrzebę szerokiego włączenia społecznego w zakresie korzystania z 

nowych technologii (m.in. cyfryzacja), gospodarki cyrkularnej oraz tworzenia miejsc pracy, 

zwłaszcza na obszarach peryferyjnych. Wdrożenie tych założeń w dużej mierze związane jest  

z uwzględnieniem roli umiejscowienia, czyli dostrzegania i wykorzystywania specyfiki 

                                                 
241 Zrobek J., 2014, Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, Handel Wewnętrzny 5, Uniwersytet 

Łódzki, s. 338 

242 Drücker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. op. cit., s. 37. 

243 Wójcik M. 2018, Koncepcja inteligentnego rozwoju (smart development) – wyzwanie dla planowania 

obszarów wiejskich, w: Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich, red. M. Wójcik,  

P. Jeziorska-Biel, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 31, s. 10 
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„miejsca‖ i zasobów, którymi jest ono obdarzone. Uwagę zwraca się na zdolność danej 

społeczności lokalnej do wytworzenia określonej innowacji technologicznej czy społecznej. 

Wprowadzanie innowacji powinno zatem być ściśle skorelowane ze specjalizacjami tak,  

aby budować terytorialne przewagi konkurencyjne244. Tak rozumiany proces rozwoju 

lokalnego wydaje się wprost czerpać z zaprezentowanej wcześniej koncepcji dewiacji 

pozytywnej. Kluczową kwestią pozostaje właściwy dobór obszarów/kategorii w ramach 

których mają być podejmowane działania innowacyjne. Z innej bowiem strony z 

prowadzonych badań wynika, że kreatywne i niestandardowe sposoby na poprawienie 

sytuacji gospodarczej  

i społecznej na wsi nadal stanowią zdecydowaną mniejszość spośród wszelkich 

podejmowanych działań. Jak zauważa O. Wolski można nawet mówić o „nie innowacyjności‖ 

odnowy wsi. Główną barierą we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i sposobów 

myślenia jest, zdaniem autora, specyfika otoczenia/środowiska instytucjonalno-finansowego 

wsi245. Jednym z aspektów oddziaływania tego środowiska jest aplikacja środków 

finansowych pozyskiwanych dzięki realizacji projektów, których głównym celem jest odnowa 

wsi. Twórcze, wielowymiarowe i obejmujące różnorodne dziedziny działania, częściej są 

podejmowane  

przez osoby prywatne i poza strukturami projektów, niż w ich ramach. W tym aspekcie 

innowacje natrafiają we wsi na opór, co wynika z faktu, że „bezpieczniejsze‖ są projekty 

typowe246. 

W 2013 r. w procesie aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego, wskazano tzw. regionalne inteligentne specjalizacje. 

Są one definiowane są jako te sektory gospodarki danego regionu, które mają być źródłem 

przewag konkurencyjnych. Inteligentne specjalizacje (IS) są określane i będą wspierane przez 

wszystkie regiony i kraje członkowskie Unii Europejskiej, a ich istotą jest wzrost 

innowacyjności gospodarki w oparciu o intensyfikację relacji biznes – nauka – administracja. 

Dla województwa warmińsko-mazurskiego zdefiniowane zostały trzy funkcjonalne 

specjalizacje: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.  

                                                 
244 Bilbao-Osorio B., Rodríguez-Pose A., 2004, From R&D to innovation and economic growth in the EU, 

„Growth Change‖, 35 (4): 434–455 za Wójcik M. 2018, Koncepcja inteligentnego rozwoju (smart development) 

– wyzwanie dla planowania …, op. cit., s. 8 

245 Wolski O., Problem (nie) innowacyjności w projektach odnowy wsi w: Społeczny wymiar innowacyjności 

na obszarach wiejskich, red. M. Wójcik, P. Jeziorska-Biel, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 

Socio-Oeconomica 31, s. 29 

246 Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy  

dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 109 
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W 2015 roku powstały 3 raporty, w których dokonano oceny potencjału 

innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w poszczególnych obszarach 

inteligentnych specjalizacji247. Spośród wniosków, do jakich doszli autorzy ww. opracowań 

na szczególną uwagę zasługują te poświęcone zagadnieniu innowacji – w odniesieniu do 

wszystkich specjalizacji zwracano uwagę na niedostateczny poziom współpracy na linii nauka 

– biznes wynikający m.in. z niedostosowania nauki do potrzeb biznesu. Podejmowane 

działania innowacyjne polegają przede wszystkim na wdrażaniu rozwiązań nowych dla skali 

przedsiębiorstwa, co można rozumieć jako działania dostosowawcze, niezbędne w przypadku 

firm z przestarzałym technologicznie zapleczem produkcyjnym. Jednocześnie wskazywano  

na występujące powszechnie zapotrzebowanie na rozwiązania innowacyjne związane  

ze zmianami w samym systemie transferu technologii i wiedzy, jak i dostępie do 

nowoczesnych maszyn i technologii, gdyż obecnie przeważa imitacyjny charakter 

działalności innowacyjnej prowadzonej w poszczególnych branżach. Autorzy zauważają, że 

do głównych problemów limitujących możliwości innowacyjnego rozwoju regionu należą 

czynniki demograficzne – młode, wykształcone osoby opuszczają województwo na rzecz 

sąsiednich metropolii  

oraz niewystarczający poziom współpracy firm z jednostkami naukowymi oraz badawczo-

rozwojowymi.  

                                                 

247 Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w 

obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Drewno i 

meblarstwo – raport końcowy, red. Mackiewicz M., Kwiatkowski M., Sętorek A., Geoprofit, 

ECORYS Polska Sp. z o.o., 2015, Warszawa, ss. 136 oraz Badanie potencjału innowacyjnego 

i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji 

województwa warmińsko-mazurskiego. Żywność wysokiej jakości – raport końcowy, red. 

Mackiewicz M., Kwiatkowski M., Sętorek A., Geoprofit, ECORYS Polska Sp. z o.o., 2015, 

Warszawa, ss. 127  

a także Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w 

obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ekonomia wody 

– raport końcowy,  

red. Mackiewicz M., Kwiatkowski M., Sętorek A., Geoprofit, ECORYS Polska Sp. z o.o., 

2015, Warszawa,  

ss. 120 
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Z danych GUS248 wynika, że uwarunkowania demograficzne pozostaną czynnikiem  

o negatywnym wpływie na możliwości rozwoju działalności innowacyjnej w województwie 

warmińsko mazurskim. Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym, czyli tzw. współczynnik obciążenia demograficznego wzrósł z 63,3 w 2019 r. 

do 64,7 w 2020 r. Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, oznaczającego, że liczba zgonów 

przewyższała liczbę urodzeń w 2020 r. w wyniku migracji liczba mieszkańców województwa 

zmniejszyła się o 2 090 osób (z tego o 1 179 kobiet i 912 mężczyzn). Saldo migracji stałej 

zarówno w miastach jak i na wsi było ujemne i wyniosło odpowiednio -1 916 oraz -175 osób. 

Choć opisywane tutaj negatywne trendy demograficzne występują już od lat na terenie 

całego kraju, to należy podkreślić fakt, iż kluczowe znaczenie ma nie tyle ilościowy  

co jakościowy wymiar opisywanego tutaj procesu. Szczególnie negatywnie ocenić należy 

wspomniane powyżej zjawisko specyficznego drenażu mózgów jakiemu podlega obszar 

województwa warmińsko-mazurskiego. Co prawda w liczbach bezwzględnych pod względem 

liczby studentów województwo nie plasuje się na ostatnim miejscu – niżej ulokowane  

są Świętokrzyskie, Opolskie i Lubuskie (tab. 1), jednakże po przeliczeniu tej wartości na 10 

tys. mieszkańców jego pozycja spada na miejsce przedostatnie (tab. 2). 

 

Rys. 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku w 2020 r. Stan w dniu 31 grudnia 
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248 GUS. Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r. 

Informacje sygnalne 
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Źródło: GUS. Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r. Informacje 

sygnalne 

 

Tabela 1. Studenci według województw w roku akademickim 2020/21 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
OGÓŁE

M 

W TYM 

KOBIET

Y 

NA STUDIACH Z LICZBY 

OGÓŁEM 

CUDZOZIEMC

Y 

stacjonarnyc

h 

niestacjonarnyc

h 

POLSKA  1215307  704946  796701  418606  84672  

MAZOWIECKIE 253407 142020 151515 101892 24498 

MAŁOPOLSKIE 144302 84460 107644 36658 7896 

WIELKOPOLSKIE 127771 75391 77679 50092 6888 

DOLNOŚLĄSKIE 117139 65487 75282 41857 8126 

ŚLĄSKIE 106411 61766 71239 35172 5560 

POMORSKIE 83641 49164 51673 31968 4123 

ŁÓDZKIE 76897 46579 45878 31019 8246 

LUBELSKIE 67537 40506 51786 15751 7898 

KUJAWSKO-

POMORSKIE 

54827 33633 32026 22801 2168 

PODKARPACKIE 44599 25265 31924 12675 2487 

ZACHODNIOPOMORSK

IE 

34144 19199 26039 8105 1726 

PODLASKIE 28575 16987 20668 7907 1596 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

23705 13632 18012 5693 457 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 22082 13908 13997 8085 987 

OPOLSKIE 18398 10467 13923 4475 1863 

LUBUSKIE 11872 6482 7416 4456 153 

Źródło: GUS. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021 (wyniki wstępne). Informacje sygnalne – 

stan na 31 grudnia 2020 r. 

 

Prezentowane dane odnoszą się do sytuacji całego województwa warmińsko-

mazurskiego. Należy jednak wskazać, że problemy dotyczące odpływu młodych  

i wykształconych osób szczególnie dotykają obszarów wiejskich. Jak już wcześniej 

wspomniano jednym z głównych czynników zmian zachodzących współcześnie na wsi jest 

rozrost stref podmiejskich dużych miast, co znaczy, że jeśli nawet na wsiach pojawiają się 

nowi mieszkańcy, to głównie dotyczy to strefy oddziaływania aglomeracji. Oczywiście nie da 

się jednoznacznie stwierdzić jakie są szczegółowe charakterystyki omawianych zjawisk, 

zwłaszcza w odniesieniu do kwalifikacji i kompetencji posiadanych przez migrującą ludność, 

to trzeba stwierdzić, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, iż młodzi ludzie po 

ukończeniu edukacji na uczelni wyższej zostaną w mieście, gdzie studiowali, niż przeniosą 

się na wieś. 

 



325 

 

Tabela 2. Studenci według województw w roku akademickim 2020/21  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

Województwo 

Liczba studentów na 10 000 

mieszkańców 

Mazowieckie  467 

Małopolskie  423 

Dolnośląskie  405 

Wielkopolskie  365 

Pomorskie  356 

Lubelskie  322 

Łódzkie  315 

Kujawsko-pomorskie  266 

Podlaskie  244 

Śląskie  237 

Podkarpackie  210 

Zachodniopomorskie  202 

Opolskie  188 

Świętokrzyskie  180 

Warmińsko-mazurskie  167 

Lubuskie  118 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Z oczywistych względów uczelnie i szkoły wyższe zlokalizowane są w ośrodkach 

miejskich. Jednak gęstość występowania instytucjami prowadzącymi działalność badawczo- 

rozwojową ma znacznie także dla obszarów pozamiejskich. Silne ośrodki akademicki mogą 

być ważnym elementem systemu wsparcia dla lokalnie realizowanych innowacji. Z tego 

punktu widzenia sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim jest najmniej korzystna,  

w porównaniu do pozostałych regionów kraju (tab. 3). Co prawda sama liczba instytucji 

akademickich nie determinuje stopnia i jakości współpracy między biznesem a nauką, 

jednakże niski poziom nasycenia jednostkami naukowymi należy, z punktu widzenia 

regionalnego potencjału innowacyjnego, należy zaliczyć do grupy czynników 

niesprzyjających budowaniu lokalnego potencjału innowacyjności.   

 

 

Tabela 3. Uczelnie według województw w roku akademickim 2020 w przeliczeniu  

na 100 tys. mieszkańców 

WOJEWÓDZTWO 

LICZBA 

UCZELNI NA  

100 000 

MIESZKAŃCÓW 
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MAZOWIECKIE 1,1 

PODLASKIE 0,8 

DOLNOŚLĄSKIE 0,8 

POMORSKIE 0,6 

WIELKOPOLSKIE 0,9 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,9 

ZACHODNIOPOMORSKIE 1,8 

ŁÓDZKIE 0,6 

MAŁOPOLSKIE 0,8 

PODKARPACKIE 1,4 

KUJAWSKO-POMORSKIE 1,1 

LUBELSKIE 0,8 

ŚLĄSKIE 1,0 

OPOLSKIE 0,5 

LUBUSKIE 1,0 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 

0,9 

Źródło: Dane GUS 

 

 Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób 

metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, podejmowana jest więc także nie tylko  

na uczelniach. Do tej kategorii zaliczanych jest wiele różnych podmiotów gospodarczych, 

jednakże biorąc pod uwagę poziom zatrudnienia w tej branży należy odnotować, że jej 

potencjał również jest ograniczony, zwłaszcza w porównaniu do pozostałych regionów kraju 

(rys. 3). Szczególną uwagę zwraca znacząca różnica między województwami z końca skali 

(lubuskie, opolskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) od tych, które notują największą 

dynamikę przyrostu analizowanej wartości.  

 

Rys. 3. Udział osób zatrudnionych w B + R na 1000 osób aktywnych zawodowo 
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Źródło: Dane GUS 

 

 Jak już wielokrotnie wspomniano trudno jest jednoznacznie wskazać jakie czynniki 

mają charakter determinujący rozwój działalności innowacyjnej. Trudno jest także oszacować 

poziom wpływu poszczególnych parametrów – przyjmuje się, że dla innowacji kluczowych 

może być wiele czynników, zasadniczą trudnością pozostaje jednak możliwość wiarygodnego 

pomiaru ich wpływu na proces innowacji. W prezentowanych powyżej koncepcjach i próbach 

teoretycznego opisu zjawiska innowacji podnoszono bowiem znacznie nie tylko ilościowego 

występowania danego parametru, ale także wagę ujęć jakościowych. Właśnie ta druga sfera 

wymyka się zestawieniom tworzonym w oparciu o policzalne i empirycznie weryfikowalne 

dane. W drugim przypadku niezbędne jest odwołanie się od opinii, poglądów i przekonań 

osób reprezentujących różne środowiska wiejskie i zaangażowanych w działalność mającą na 

celu wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć. 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Lokalne systemy innowacji na obszarach wiejskich województwa  

warmińsko-mazurskiego – wyniki badań 
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 Nie ma wątpliwość, że konieczne są działania, których celem jest dalsze wspieranie 

rozwoju innowacji i innowacyjności regionu i firm działających na jego terenie. Respondenci 

w zdecydowanej większości (58%) stwierdzili, że poziom innowacyjności podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących w ich otoczeniu jest średni, a 29%, że niski.  

W odniesieniu do opisywanych powyżej koncepcji rozwoju należy więc stwierdzić, że pole  

do działania jest ogromne. Uwzględniając fakt, że deklaracje respondentów mają charakter 

ocenny, wskazania na średni poziom innowacyjności (czyli przeciętny w ich otoczeniu) 

można uznać raczej jako deklarację o charakterze negatywnym, świadczącym o słabym 

potencjale innowacyjności, bowiem z wcześniej prezentowanych danych wynika, że poziom 

innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego jest poniżej krajowej przeciętnej. 

Jeżeli zastosujemy taką interpretację, to oznacza, że 87% badanych deklaruje znaczące braki  

w działalności innowacyjnej występujące w ich otoczeniu. 

 

Rys. 4. Ocena poziomu innowacyjności podmiotów gospodarczych funkcjonujących  

w Pani/Pana otoczeniu 

 

Źródło: badania własne. 

  

W kolejnym zestawieniu znajduje się nawiązanie do tez zaprezentowanych przy okazji 

analizy koncepcji teoretycznych opisujących zjawisko innowacji, gdzie wskazywano  

na kluczowe znaczenie mentalności i proaktywnego nastawienia potencjalnych innowatorów. 

Stosując podobny zabieg jak powyżej, można zestawić odpowiedzi na pytanie o ocenę 

poziomu świadomości przedsiębiorców w zakresie konieczności wprowadzania innowacji w 

firmach.  

W efekcie uzyskujemy wynik mówiący o tym, że 74% respondentów uważa, że 

przedstawiciele biznesu funkcjonujący w ich otoczeniu, w niewystarczającym stopniu 

uświadamiają sobie potrzebę wprowadzania innowacji. Należy zwrócić tutaj uwagę, że 

9% 

29% 

58% 

4% 

nie mam zdania niski średni wysoki



329 

 

pytanie nie dotyczyło realnych działań (które z różnych przyczyn mogą być trudne, bądź 

niemożliwe  

do przeprowadzenia w kontekście danej firmy), tylko stanu świadomości osób prowadzących 

działalność gospodarczą. Skoro innowacje mają być skutecznym narzędziem, jakie małe 

firmy na obszarach wiejskich mogą wykorzystywać do swojego rozwoju, to w opinii 

badanych,  

na obecną chwilę świadoma tego faktu jest zdecydowana mniejszość prowadzących 

działalność gospodarczą (14%). 

 

Rys. 5. Ocena poziomu świadomości przedsiębiorców funkcjonujących w Pani/Pana 

otoczeniu w zakresie konieczności wprowadzania innowacji w swoich firmach 

 

Źródło: badania własne. 

 

 Najwięcej spośród udzielonych przez respondentów odpowiedzi (30%) wskazywało,  

że obecnie innowacyjne sektory gospodarki pełnią niewielką rolę w rozwoju regionu. 

Dodatkowo w zestawieniu znacząca liczba deklaracji dotyczyła stwierdzenia, że w regionie 

brak sektorów innowacyjnych (19%). Należy więc uznać, że odpowiedzi negatywnie 

oceniające obecną rolę sektorów innowacyjnych zdecydowanie przeważają nad konstatacją 

pozytywną mówiącą iż sektory innowacyjne są ważne dla regionu i jego gospodarki i mają 

duże perspektywy rozwoju (21%) (rys. 6).  

 Potwierdzeniem dokonanych wcześniej konkluzji dotyczących barier związanych  

z ograniczonym wsparciem sektora badawczo-rozwojowego (B+R) i potencjału naukowego 

jest fakt, że znaczna część spośród respondentów nie potrafi go ocenić (42%). Można te dane 

interpretować jako świadectwo braku kontaktu z przedstawicielami sektora B+R – 

niemożność oceny byłaby tutaj spowodowana brakiem wiedzy na temat funkcjonowania 
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instytucji badawczo-rozwojowych i naukowych oraz dostępnych form współpracy. 

Dodatkowo 15% osób uczestniczących w badaniu zadeklarowało, że ich zdaniem potencjał 

sektora B+R i nauki jest niski. Świadczy to o stosunkowo słabej zdolności tego sektora do 

generowania impulsów proinnowacyjnych, przede wszystkim ze względu na ograniczoną 

świadomość jego obecności na ternie województwa wśród potencjalnych partnerów. 

Odnotować należy stosunkowo liczne wskazania (23%) na wysoki potencjał sektora nauki i 

jednocześnie niski sektora B+R. Potwierdza to wcześniejsze konstatacje, w których 

wskazywano na znaczącą rolę ośrodka akademickiego w postaci Uniwersytety Warmińsko 

Mazurskiego i  jednocześnie ograniczenia w liczebności i znaczeniu innych typów organizacji 

z sektora B+R (rys. 7).  

 

Rys. 6. Rola innowacyjnych sektorów gospodarki w rozwoju regionu 

 

Źródło: badania własne. 

Rys. 7. Ocena potencjału sektora badawczo-rozwojowego (B+R) i potencjału naukowego 

województwa warmińsko-mazurskiego 
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Źródło: badania własne. 

 

Jaka należało się spodziewać, wskazywana powyżej „nieobecność‖ sektora B+R  

oraz nauki skutkuje brakiem lub niedostatecznym, zdaniem respondentów, transferem wiedzy 

z nauki do gospodarki regionu (66%). Zaledwie 9% uważa, że transfer wiedzy z nauki  

do gospodarki jest zadowalający. 

 

Rys. 8. Ocena procesu transferu wiedzy z nauki do praktyki gospodarczej 

 

Źródło: badania własne. 

 

 Instytucjonalne otocznie biznesu, jak już wielokrotnie wspominano w niniejszej pracy, 

pełni szczególną rolę w procesie wspierania działalności innowacyjnej. Oddziaływanie  

to można próbować analizować z wielu różnych punktów widzenia, lecz kluczową jest 
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kwestia jego skuteczności. Odpowiedzi uzyskane w badaniu zdają się być niejednoznaczne. 

Zdecydowanie najliczniej oceniano skuteczność instytucji jako dostateczną (48%), w drugiej 

kolejności wskazywano na brak zdania w kwestii poruszonej w pytaniu (27%). Jeżeli razem 

zestawimy kategoryczne deklaracje, to okaże się, że przewagę mają opinie mówiące o tym,  

że działania instytucji otoczenia należy ocenić pozytywnie (16%) a nie negatywnie (9%).  

Choć trudno jednoznacznie określić, czy przeważająca w odpowiedziach ocena dostateczna 

świadczy o tym, że działania instytucji otoczenia oceniane były jako wystarczające,  

czy ankietowani nie byli w stanie określić efektów tych interwencji. Do rozstrzygnięcia 

pozostaje, czy jest to kwestia przeciętnej skuteczności proponowanych przez instytucje 

rozwiązań, czy raczej niewystarczającej promocji zakończonych sukcesem działań. 

 

 

Rys. 9. Ocena skuteczności działania instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu w regionie 

 

Źródło: badania własne. 

 

 Prowadzenie działalności innowacyjnej utożsamiane jest z aktywnością obarczoną 

większym niż przeciętne ryzykiem niepowodzenia danego przedsięwzięcia. Typowe, 

komercyjne instytucje otoczenia biznesu dysponujące kapitałem inwestycyjnym, mogą  

nie być zainteresowane ponoszeniem dodatkowych ryzyk związanych ze wspieraniem 

innowatorów. Taką rolę przejmują wyspecjalizowane agendy – czy to komercyjne  

czy też publiczne, których celem jest umożliwienie dostępu do tak zwanego kapitału 

wysokiego ryzyka. Zdaniem większości respondentów w regionie brakuje instytucji 

oferujących takowy kapitał (55%), znaczna ich część natomiast uważa, że takowe instytucje 

funkcjonują, tylko  
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ich oferta nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb przedsiębiorców (34%). Jedynie 11% 

wskazało, że przedsiębiorcy mają wystarczający dostęp do wyspecjalizowanych form 

finansowania działalności o podwyższonym poziomie ryzyka. Oczywiście, z punktu widzenia 

potrzeby wspierania działalności innowacyjnej, konieczne wydaje się generalne zwiększenie 

dostępności kapitału oferowanego przedsiębiorcom-innowatorom. Jednakże należy zwrócić 

uwagę, na znaczący udział odpowiedzi respondentów, uważających, że choć takowy kapitał 

istnieje, to nie jest wystarczająco dostępny. Zasadniczą wydaje się kwestia, czy chodzi o to,  

że tego kapitału jest za mało, czy raczej o to, że formy jego pozyskiwania powodują,  

iż faktycznie nie wszyscy prowadzący działalność innowacyjną mogą sięgać po tego typu 

wsparcie. Jest to szczególnie ważne rozstrzygnięcie w odniesieniu do środków,  

które dystrybuowane są poprzez instytucje niekomercyjne (rys. 10). 

 

 

 

Rys. 10. Ocena dostępu przedsiębiorców do kapitału wysokiego ryzyka w regionie 

 

Źródło: badania własne. 

 

 Choć większość respondentów dostrzega (w sumie 77%), że strategia innowacji pełni 

znaczącą rolę w rozwoju regionalny, to jednak nie jest to ocena bezrefleksyjna. Najliczniejsza 

grupa wskazała bowiem, że istniejące strategie należy doprecyzować i nadać im bardziej 

operacyjny wymiar (47%). Taki rozkład odpowiedzi można interpretować jako wskazówkę 

dotyczącą potrzeby przejścia od dokumentów ogólnych, wyznaczających kierunki i ogólne 

założenia, do opracowań zawierających konkretne formy działań oraz rozwiązania dotyczące 

dostępnych form ich wsparcia.  
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Rys. 11. Ocena przydatności strategii innowacji jako jednego z dokumentów strategicznych 

regionu 

 

Źródło: badania własne. 

 

Podobnie jak w przypadku oceny skuteczności instytucjonalnego otocznia biznesu, 

także w odniesieniu do działania struktur wdrażania Regionalnego Systemu Innowacji 

odpowiedzi uzyskane w badaniu są niejednoznaczne. Najwięcej wskazań uzyskała ocena 

dostateczna (55%), w drugiej kolejności wybierano brak zdania (30%). Minimalną przewagę 

mają opinie mówiące o pozytywnej ocenie efektywności działania struktur systemu (8%)  

w stosunku do ocen negatywnych (7%). Ponownie pojawia się tutaj możliwość dwojakiej 

interpretacji najliczniejszych odpowiedzi – czy przeważająca ocena dostateczna świadczy  

o tym, że zdaniem respondentów działania są wystarczające, czy raczej nie byli oni w stanie 

określić ich efektów. Rozstrzygnięcie zależy od tego czy proponowane rozwiązania  

były przeciętnej jakości, czy też niewystarczająco wypromowane i rozpropagowane.  

 

Rys. 12. Ocena efektywności działania struktur wdrażania Regionalnego Systemu Innowacji  

w naszym regionie 
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Źródło: badania własne. 

 

 Również w przypadku kolejnego pytania, uzyskane odpowiedzi świadczą o braku 

jednoznacznej oceny obecnej sytuacji. Co prawda połowa respondentów uważa, że można 

uznać iż w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje regionalny system innowacji, 

jednakże nie jest to zdecydowanie kategoryczna deklaracja. Bowiem zaledwie 1% stwierdza 

jednoznacznie, że taki system istnieje i ma sukcesy, a aż 49% nie dostrzega funkcjonowania 

takiego systemu. I ponownie pojawia się wątpliwość dotycząca tego, czy takie deklaracje  

są efektem braku działań, czy też niewystarczającej ich promocji. 

 

Rys. 13. Opinie w kwestii funkcjonowania w województwie warmińsko-mazurskim 

regionalnego systemu innowacji 

 

Źródło: badania własne. 

 

 Budowa lokalnego systemu innowacji bez wątpienia wymaga zaangażowania 

instytucji publicznych, zwłaszcza takich, które dysponują najlepszą orientacją w zakresie 
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specyfiki danego terytorium. To właśnie, zdaniem respondentów (57%), rolą samorządu 

terytorialnego  

jest inspirowanie partnerów gospodarczych i społecznych do tworzenia regionalnego systemu 

innowacji (RSI). Mniejsze wsparcie uzyskały propozycje aby samorząd był jednym  

z równorzędnych partnerów (33%) lub pełnił rolę decydującą w funkcjonowaniu RSI (10%). 

Przewagę uzyskały te wypowiedzi, z których wynika, że instytucje publiczne powinny 

zaangażować się w proces kreowania regionalnego systemu innowacji, natomiast na 

kolejnych etapach system ten powinien mieć możliwość funkcjonowania autonomicznego, 

niezależnego od wpływu władz lokalnych i regionalnych (rys. 14). 

 Odpowiedzi uzyskane w następnym pytaniu, potwierdzają konstatacje poczynione  

w teoretycznym wprowadzeniu do tematyki innowacji. Ponad 15% respondentów wskazuje,  

że o innowacyjności regionu w głównej mierze decyduje świadomość przedsiębiorców, a 

12%, że transfer wiedzy z nauki do gospodarki. Choć może się to wydawać zaskakujące,  

bo innowacje kojarzone są z koniecznością ponoszenia dużych nakładów, zapewnienie źródeł 

finansowania znalazło się dopiero na trzecim miejscu (10%). Należy również odnotować,  

że niemal wszystkie odpowiedzi były wybierane przez znaczącą grupę uczestników badania, 

duże rozproszenie uzyskanych deklaracji można to zinterpretować jako fakt świadomości,  

iż na proces innowacji wpływa szereg zróżnicowanych czynników, a o ich wadze decyduje 

specyfika danego środowiska lokalnego (rys. 15).  

 

Rys. 14. Rola samorządu w tworzeniu regionalnego systemu innowacji (RSI) 

 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 15. Czynniki o decydującym wpływie na innowacyjność regionu 

 

Źródło: badania własne. 

 

Osoby uczestniczące w badaniu najczęściej wskazywały, że do słabych stron 

programów wspierających innowacyjność gospodarki w regionie należy niedostosowanie 

programów i projektów wspierających innowacyjność do indywidualnych możliwości i 

potrzeb beneficjentów (27%) oraz niedostateczna świadomość społeczna przedsiębiorców 

dotycząca idei innowacyjności (22%). Obydwie z przytoczonych wypowiedzi da się 

zinterpretować  

jako świadectwo błędnie realizowanej idei inteligentnej specjalizacji obszarów wiejskich. 

Zgodnie z przytaczanymi tutaj koncepcjami, najpierw należy zdefiniować problem społeczny, 

następnie określić pożądane rezultaty interwencji, a następnie podjąć działanie  

przy zastosowaniu nietypowych, ale skutecznych zachowań i strategii, dzięki którym 

niektórzy członkowie danej społeczności sami rozwiązują wspomniany problem. Oznacza, to, 

że proces wspierania aktywności innowacyjnych powinien, w pewnym sensie, mieć charakter 

oddolny. Trzeba zacząć od diagnozy sytuacji, ocenić jakie są potrzeby i możliwość 
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potencjalnych beneficjentów, a następnie docierać do nich z przygotowaną ofertą. Tym 

bardziej, że jak uważają respondenci, wielu przedsiębiorców nie jest wystarczająco świadoma 

potrzeby działań innowacyjnych.  

 

Rys. 16. Słabe strony programów wspierających innowacyjność gospodarki w regionie 

 

Źródło: badania własne. 

 

Zdaniem większości respondentów konieczne jest dostosowanie strategicznych 

kierunków rozwoju województwa, do nowej strategii europejskiej oraz krajowej (45%). 

Jednak zaskoczeniem może być 35% wskazań na odpowiedź, że regon musi mieć własne 

priorytety niezależnie od strategii europejskich. Oznaczać to może, że zdaniem uczestników 

badania, możliwe jest realizowanie interesów regionalnych bez uwzględniania interesów 

krajowych i Unii Europejskiej. Trudno sobie wyobrazić także w jaki sposób miałoby być 

uzyskiwane wsparcie dla realizowanych w regionie działań, jeśli byłyby one niezgodne z 

dokumentami nadrzędnymi.   

 

Rys. 17. Czy nowa strategia europejska i w konsekwencji nowa strategia rozwoju kraju 

wymusza konieczność rewizji strategicznych kierunków rozwoju województwa? 
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Źródło: badania własne. 

 

Choć respondenci jako najważniejszy czynnik decydujący o innowacyjności regionu 

wskazywali wcześniej świadomość przedsiębiorców, to jednak jako najskuteczniejszą formę 

interwencji wspierającą innowacyjność w perspektywie najbliższych 5 lat wybrali wsparcie 

procesów inwestycyjnych (13%). Trudno jest oczywiście zaproponować jedno, konkretne 

działanie, którego efektem miałaby być wspomniana zmiana mentalności oraz postaw.  

Bez wątpienia ta kwestia zawiera się w kilku spośród pozostałych odpowiedzi  

(np. wsparcie działań z zakresu podnoszenia kwalifikacji, wsparcie działań o charakterze 

innowacyjnym i B+R w przedsiębiorstwach, stypendia naukowe i staże, w tym stypendia  

dla studentów zamierzających komercjalizować własne pomysły) również uzyskujących 

stosunkowo liczne wskazania. Jednak zaspokojenie potrzeb finansowych zdaje się w dalszym 

stopniu najprostszym i najszybszym sposobem na pobudzenie działań innowacyjnych. 

Wydaje się, że zdaniem respondentów firmy posiadające dodatkowe środki, mogą sobie 

pozwolić  

na ryzyko inwestowania w nowe, niesprawdzone jeszcze rozwiązania innowacyjne. Ryzyko,  

o którym tutaj mowa wymaga od przedsiębiorcy posiadania specyficznej mentalności, 

zdolności do zaakceptowania wysokiego poziomu niepewności lub zasobów finansowych, 

które pozwolą na jej ograniczenie bądź wręcz wykluczenie. 
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Rys. 18. Najważniejsze formy interwencji najbardziej skutecznie wspomagające 

innowacyjność w perspektywie najbliższych 5 lat 

 

Źródło: badania własne. 

 

 Najważniejszą zaletą obecnie funkcjonujących programów wspierania 

przedsiębiorczości jest, zdaniem respondentów, możliwość skorzystania z zewnętrznego 

dofinansowania (32%). Odnotowania wymaga brak wskazań na odpowiedź mówiącą  

o wpływie programów na wzrost świadomości na temat znaczenia innowacyjności. Skoro 

bowiem z danych zawartych na rys. 18 wynika, że w opinii respondentów o innowacyjności 

regionu w głównej mierze decyduje świadomość przedsiębiorców, to należałoby oczekiwać,  

że ten aspekt funkcjonowania innowatorów będzie przedmiotem znaczącej interwencji w 

ramach programów wspierających innowacyjność. Można więc stwierdzić, że albo działania 
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w tym obszarze nie są w ogóle w nich realizowane lub kwestie psychospołeczne nie są ich 

mocną stroną. 

 

Rys. 19. Mocne strony programów wspierających innowacyjność 

 

Źródło: badania własne. 

 

Jeśli chodzi o osoby uczestniczące w badaniu, to zdecydowanie należą oni do tych, 

którzy są świadomi znaczenia innowacji. Większość (86%) zgadza się i raczej się zgadza  

ze stwierdzeniem, że innowacja jest dla regionu kluczowym czynnikiem rozwoju,  zaledwie 

12% stwierdziło, że raczej tak nie uważa, a 2% kategorycznie temu zaprzeczyło (rys. 20).  

 

 

 

 

 

Rys. 20. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że kluczowym czynnikiem rozwoju 
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Źródło: badania własne. 

 

Do najważniejszych rekomendacji dotyczących poprawy innowacyjności gospodarki  

w woj. warmińsko-mazurskim, w opinii uczestników badania, należy przeformułowanie 

celów Regionalnych Strategii Innowacji tak, aby były konkretne, realne i mierzalne, co 

umożliwi  

ich skuteczny monitoring (20%). Niemal równie często respondenci wskazywali konieczność  

zapewnienia współpracy i transferu wiedzy w zakresie wspierania procesów innowacyjnych 

oraz zapewnienia krajowego wsparcia w zakresie podnoszenia wiedzy w tych obszarach,  

w których występują deficyty wiedzy w regionie (po 19%). Rozkład udzielonych odpowiedzi 

wskazuje, że osoby biorące udział w badaniu oczekują aby w dokumentach strategicznych 

dotyczących realizowania regionalnych polityk innowacyjnego rozwoju wypracować 

narzędzia i rozwiązania, których efekty poddać będzie można systematycznej ewaluacji. 

Dodatkowo należy stworzyć funkcjonalną platformę do wymiany informacji i wiedzy między 

podmiotami zaangażowanymi we wspieranie procesów innowacyjnych, tak aby możliwe było 

pozyskiwanie treści i kompetencji deficytowych bądź trudno dostępnych na terenie 

województwa. 
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Rys. 21. Najważniejsze rekomendacje dotyczące poprawy innowacyjności gospodarki w woj. 

warmińsko-mazurskim 

 

Źródło: Badania własne 
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6.8. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Jak wspomniano w początkowych rozdziałach drobna przedsiębiorczość, szczególnie  

w odniesieniu do obszarów wiejskich, pełnić ma zasadniczą rolę w stymulowaniu rozwoju 

gospodarczego. Jest to związane ze specyfiką terenu – rozproszeniem działalności 

gospodarczej, charakterystycznym  zarówno dla rolnictwa, jego otoczenia usługowego,  

jak i wielu sfer aktywności pozarolniczej tam podejmowanej. Prowadzenie działalności 

gospodarczej na niewielką skalę musi uwzględniać konieczność sprostania licznej 

konkurencji – innych drobnych przedsiębiorców, ale także dużych firm operujących nawet na 

rynkach globalnych. Uwzględniając stosunkowo niewielkie zasoby (ludzkie, rzeczowe, 

finansowe) jakimi dysponują często małe, wiejskie firmy wskazuje się, że innowacja jest 

kluczowym narzędziem, które przedsiębiorcy mogą i powinni wykorzystywać do sprostania 

konkurencji. Powinni oni traktować zmianę jaka zjawisko normalne i wykorzystywać jako 

okazję – znalezienie nowego rozwiązania, produktu, sposobu organizacji ma dawać przewagę  

w rywalizacji rynkowej. Dla sprawnego działania lokalnego systemu innowacji niezbędne  

jest funkcjonowanie podmiotów, należących do różnych kategorii, które działają w różnych 

sektorach i są powiązane z innymi instytucjami i organizacjami na danym obszarze – 

wymienić tutaj trzeba podmioty gospodarcze prowadzące działalność w różnych formach (np. 

grupy producenckie), instytucje publiczne – takie jak władze lokalne, urzędy administracji 

państwowej, instytucje edukacyjne, a także sektor pozarządowy, lokalne grupy działania, 

partnerstwa itd. Jednak nie wszystkie formy współpracy i kooperacji podejmowane między 

podmiotami operującymi na danym obszarze podejmowane są w celu realizowania inicjatyw 

związanych z wspieraniem działań innowacyjnych. Z zaprezentowanej analizy wynika,  

że wdrożenie skutecznych rozwiązań proinnowacyjnych związane jest ze spełnieniem wielu 

różnorodnych warunków. Przede wszystkim niezbędna jest zmiana świadomości osób 

podejmujących działalność przedsiębiorczą, konieczne jest uświadomienie znaczenia 

zjawiska innowacji oraz wyposażenie w wiedzę na temat potencjalnych rozwiązań, jakie 

mogą zostać przez nich zastosowane. Tak daleko idące zmiany w mentalności nie są jednak 

możliwe  

do szybkiego wprowadzenia. Ułatwienie może stanowić omawiana w tekście koncepcja,  

która źródeł zachowań innowacyjnych nakazuje poszukiwać wśród niektórych członków 

danej społeczności, którzy sami rozwiązują problem dzięki zastosowaniu nietypowego dla tej 

grupy rozwiązania. W ten sposób można niejako uzupełnić ideę inteligentnego rozwoju, w 
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ramach której postuluje się wykorzystanie specyfiki „miejsca‖ – ludzi i zasobów, którymi 

dysponuje, poprzez uwzględnienie podejmowanych lokalnie działań, które są nietypowe, lecz 

skuteczne. Oznacza to, że w ramach lokalnego systemu innowacji należy stosować 

rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie wykrycie oraz wsparcie działań, które są na tyle 

nietypowe, że mogą nie spełniać standardowych kryteriów przypisywanych innowacji, a 

dodatkowo podejmowane są na bardzo niewielką skalę. Szczególnie w odniesieniu do 

obszarów wiejskich kluczowe zdaje się uwzględnienie w strategii budowania lokalnego 

systemu innowacji różnych poziomów oddziaływania. Z jednej strony wsparcie można 

kierować na przedsiębiorstwa poszukujące nowoczesnych rozwiązań technologicznych i 

organizacyjnych w procesie produkcji  

i dystrybucji. Natomiast z drugiej strony, należy pamiętać o poziomie lokalnym, gdzie 

szczególnie cenne będzie wypromowanie i upowszechnienie innowacji społecznej,  

tak aby uzyskać efekt w postaci większego zaangażowania członków społeczności  

w podejmowanie działalności gospodarczej. W tej perspektywie lokalny system innowacji 

miałby być z jednej strony narzędziem budowania konkurencyjności lokalnych 

przedsiębiorstw, ale z drugiej podnoszenia potencjału konkurencyjnego poszczególnych 

społeczności, poprzez zwiększanie gotowości do przyjmowania postaw proaktywnych  

i proprzedsiębiorczych.  

Prowadzenie działań wspierających innowacje powinno przebiegać wielotorowo,  

z uwzględnieniem działań prowadzących do zmian o charakterze społecznym, tak aby 

możliwa była postulowana wcześniej przemiana mentalności mieszkańców obszarów 

wiejskich.  

Z zaprezentowanych badań wynika, że przedsiębiorcy w swojej działalności innowacyjnej 

napotykają na obiektywne bariery oraz utrudnienia i należy podejmować interwencje, których 

celem będzie pomoc w ich przezwyciężeniu.  Należy jednakże odnotować, że jako kluczową 

dla rozwoju innowacyjnego potencjału regionu wskazano także gotowość do podejmowania 

działań przedsiębiorczych i zdolność do wykształcenia pewnego typu kreatywności, w którym 

wiedza i umiejętności przyczyniają się do powstania czegoś nowego dzięki występowaniu 

odpowiedniej, sprzyjającej temu procesowi atmosfery, na którą składają się kompetencje 

zawodowe, odpowiedzialność, system motywacji oraz zdolność do przełamywania zastanych 

wzorców. 
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